




Introducció



Sant Adrià de Besòs és una d’aquelles ciutats amb una història molt més 
convulsa del que sembla. Amb més de 1000 anys d’història amb referències 
escrites, no és fins a principis del segle passat que passa de ser el simple 
punt pel qual es traspassa el riu Besòs per anar de Barcelona a Badalona a 
un punt neuràlgic d’activitat. Tenint en compte la seva posició propera a dues 
ciutats purament industrials i la ribera d’un riu, no va passar gaire temps 
fins que les indústries van començar a instal·lar-s’hi. De fet, la majoria de 
barris es varen estructurar al voltant de fàbriques i centrals energètiques, 
quintuplicant la població en menys de tres dècades. Durant la Guerra Civil va 
ser blanc continu de bombardejos, que van deixar una penjada psicològica 
que encara perdura en l’imaginari col·lectiu. A part, va ser l’escenari d’uns dels 
capítols més foscos de la nostra història, el Camp de la Bota va ser testimoni 
de l’assassinat selectiu per motius polítics de molts republicans.

La segona gran explosió de població que va acabar de configurar l’actual 
teixit urbà va arribar durant els anys 60-70 des de diferents punts de l’estat 
espanyol, esdevenint una típica ciutat dormitori de l’extraradi de Barcelona. 
A més, la ciutat també va albergar a les persones vingudes dels barris de 
barraques de Barcelona. Tota aquesta realitat tan ràpida va fer que la pròpia 
ciutat no tingués una identitat pròpia ni tampoc els seus propis habitants 
una consciència més enllà d’una mena de barri més de Barcelona. El fet que 
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el propi teixit urbà tingui continuació tant amb Badalona, Barcelona i Santa 
Coloma de Gramenet conforma una realitat diferent i peculiar.

Tot això va començar a canviar a partir dels programes de la Unió 
Europea i la voluntat de la pròpia població d’esdevenir una ciutat. L’any 
2001 va rebre oficialment la consideració de ciutat i per tant en els darrers 
deu anys la ciutat ha patit una transformació, fet i fet s’ha anat “creant” un 
imaginari col·lectiu municipal propi. En aquest sentit, el paper de les entitats 
ha estat clau a l’hora de dinamitzar, potenciar i fins i tot crear aquesta 
identitat diferenciada.

Amb el següent programa electoral, Esquerra Republicana de Catalunya 
busca un compromís sincer de construcció honesta d’una ciutat com la nostra, 
amb grans reptes socials, polítics i econòmics per davant, la nostra proposta 
és començar a construir una nova ciutat dins d’un nou país, posant en el 
centre d’aquesta nova construcció col·lectiva al ciutadà. A partir dels nostres 
principis republicans somiem amb una nova ciutat amb energia i capacitats 
per afrontar els reptes de futur que junts tenim per endavant.

Volem tocar de peus a terra en totes les nostres propostes, ja que en 
una situació tan greu en l’aspecte econòmic i social com en el que estem, no 
és moment de fer volar coloms amb propostes que mai es duran a terme, cal 
ser pràctics i començar a treballar per bastir solucions factibles, eficients i 
properes als ciutadans. 

Una de les nostres obsessions és justament que aquest programa 
electoral sigui el fruït del consens i l’ajuda de tots i totes, el més participatiu 
possible, perquè aquesta és la nostra forma de fer i de pensar: l’activitat 
política no ha d’estar d’esquenes als ciutadans.

Així doncs, us presentem les nostres propostes plenes d’energia i il·lusió 
per canviar de dalt a baix aquesta ciutat que tan en estimem.



Un nou país,  
una nova ciutat



Estem a pocs mesos de tenir a les nostres mans la oportunitat definitiva 
de convertir el nostre país en un nou estat d’Europa. No és la data que 
tots volíem, tampoc la forma, però de cap manera podem deixar passar 
l’oportunitat d’aconseguir construir un nou país amb les millors eines per 
governar-nos.

El primer pas seran les properes eleccions municipals. A ERC estem 
convençuts que el nou país s’ha de començar a construir des dels municipis. 
Estem tant convençuts que ja ho vam fer possible una vegada, i ara, toca 
fer-ho de nou. Hem de posar-nos de nou a treballar tots junts per bastir 
aquesta gran majoria necessària per fer la independència. Potser estem 
cansats, decebuts o sense esma, però tenim davant nostre l’oportunitat, i ara 
no podem defallir, no ens ho perdonaríem mai. 

Pensem que:

 » Donades les circumstàncies de crisi actuals, els drets nacionals i els 
drets socials no es poden desenvolupar amb plenitud per l’acció d’un estat 
aliè que practica unes polítiques contràries als interessos dels catalans i de 
Catalunya. Per tant, reafirmem el fet que Catalunya és una nació i com a tal és 

Sant Adrià de Besòs  
per la Independència
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subjecte polític amb un dret inalienable d’autodeterminació i en aquest sentit, 
necessitem un estat independent com a eina que garanteixi els interessos 
dels ciutadans.

 » A Sant Adrià tenim la oportunitat de començar a bastir aquest canvi 
profund en la forma de fer i de governar. Tenim l’oportunitat de demostrar que 
la nostra ciutat també vol i pot ser protagonista del procés d’independència 
en el que estem.

 » Les properes setmanes sentirem a parlar de regeneració, de receptes 
miraculoses de partits que de nou des de Madrid, volen canviar la façana, però 
no l’edifici. Ens parlaran de dret a decidir, sempre que decidim quedar-nos 
com ara, de pactes fiscals, sempre que continuï un espoli fiscal insuportable. 
Per això, en aquestes municipals hem d’optar per la veritable regeneració, per 
aquella que ens porti a construir un nou país net de corrupció i majors quotes 
de benestar i justícia social: hem d’optar per la independència.

 » Per construir aquest nou país necessitem de la teva ajuda, ERC és la 
garantia de que l’objectiu sempre serà la independència, perquè ho ha estat 
sempre, de forma clara i honrada, sense eufemismes, directa i amb ganes de 
sumar sensibilitats a un projecte nacional nou i diferent. Volem repensar Sant 
Adrià de Besòs de baix a dalt com també volem repensar Catalunya. Un país 
nou per canviar-ho tot.

Les nostres propostes:

1. Des de la nostra formació es donarà ple suport i s’iniciaran 
totes les mocions necessàries per recolzar qualsevol iniciativa encaminada a 
la consecució d’un estat independent.

2. Proposarem en el primer Ple municipal ordinari l’adhesió del 
nostre Ajuntament a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a 
tenir-hi un paper actiu.
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3. Promourem campanyes des del nostre grup municipal per 
contribuir a fer que les eleccions de 27 de setembre tinguin un clar sentit 
plebiscitari i que les guanyin les forces que incloguin el full de ruta cap a la 
constitució d’un estat independent.

4. En el cas que les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre 
configurin una majoria de diputats independentista al Parlament, proposarem 
que l’Ajuntament de Sant Adrià, amb el seu alcalde o alcaldessa al capdavant, 
es posi a disposició del govern del país per tot el que consideri oportú en la 
gestió de la constitució de l’Estat català, superant, si cal, totes les traves que 
hi puguin posar els poders públics de l’Estat espanyol.

5. Proposar que l’Alcalde o alcaldessa, com a màxima autoritat 
i representant legítim de tots els veïns/es del municipi, o bé els regidors/es 
de les formacions sobiranistes, participin a l’Assemblea de Càrrecs Electes 
que es constituirà per donar suport al procés d’emancipació nacional. En el 
cas que les institucions espanyoles suprimissin les institucions catalanes 
d’autogovern, aquesta assemblea 

6. hauria d’assumir la governació de Catalunya, donant així 
continuïtat al procés i garantint-ne la màxima legitimitat democràtica i 
institucional.

7. El resultat d’aquestes eleccions municipals i dels ajuntaments 
que en sorgeixin, són cabdals per fer néixer un nou país. Per tant, en cas 
de dependre de nosaltres la governabilitat de l’ajuntament de Sant Adrià, 
prioritzarem pactes amb les formacions que comparteixin la voluntat que 
Catalunya esdevingui un estat independent, amb l’objectiu de culminar el 
desplegament dels drets nacionals i socials del nostre poble.



Identitat adrianenca, 
ens agrada Sant Adrià



Ens agrada molt la ciutat de Sant Adrià de Besòs, per això hi vivim i 
és també per això que vàrem decidir implicar-nos políticament. Transformar 
Sant Adrià és un procés on el resultat del qual ha de ser que a cada passa ens 
hi sentim més orgullosos de pertànyer a aquesta ciutat i vincular el nostre 
nom a coses positives superant els tòpics i les barreres que ens persegueixen 
des d’altres temps.

Sant Adrià és avui una ciutat moderna i oberta, amb mancances que 
ens disposem a alleujar, però una ciutat amb un atractiu innegable i un caliu 
ciutadà que convida a viure-hi, val la pena. Sant Adrià ha de ser exemple 
i promotor dels millors valors democràtics; els valors republicans. Tenim 
l’oportunitat de deixar enrere el frau i la corrupció i necessitem un nou 
ajuntament, obert i transparent que rendeixi comptes als ciutadans, que 
sàpiga involucrar-los en la presa de les millors decisions. El compromís amb 
el bé comú ens guia en l’anhel de forjar una ciutat socialment avançada, 
cohesionada, més emprenedora i sostenible.

Aquesta reivindicació identitària ha de ser el revulsiu i l’oportunitat 
de superar totes les barreres que avui condicionen el govern de la nostra 
ciutat, començant pel finançament, les competències per dur a terme noves 
polítiques socials, culturals i econòmiques, per apoderar els ciutadans, 
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propiciar la participació política, la transparència i lluitar contra la corrupció.

És necessari que reivindiquem la nostra ciutat entre la resta de municipis 
de l’àrea metropolitana. Al llarg dels seus més de 1.000 anys d’història, Sant 
Adrià de Besòs té prous elements que el singularitzen i li donen caràcter propi, 
només cal que siguem capaços d’identificar-los i explotar-los  correctament. 
Cal posar en valor la història i el patrimoni del nostre municipi, augmentant 
el grau de coneixement que els nostres ciutadans tenen respecte la nostra 
ciutat, creant un relat nou i en positiu que posi en rellevància tots aquells 
motius pels quals ens sentim orgullosos de ser adrianencs i que la diferencien 
de la resta.

Ens estimem Sant Adrià, i ens agrada veure que la ciutat funciona i dóna 
cabuda a tots els seus ciutadans sense excepcions. Volem que tothom es faci 
seva la marca de ciutat, que la porti amb orgull. Identificar-se amb el lloc on 
vius, posar-li cara i una cara amable, ajuda a involucrar-se a sentir que els 
problemes que sorgeixen al carrer són els problemes que tots patim. Passar 
del concepte individualista a un concepte de societat.



Els municipis republicans hem d’assegurar espais per a la deliberació i 
validació assegurant una bona combinació de la democràcia representativa, 
participativa i directa.

Al nostre projecte republicà volem incloure a l’agenda, la iniciativa 
ciutadana, la necessària deliberació de les polítiques públiques i finalment, 
la seva validació. La participació ha de bascular en totes les fases del procés 
polític de presa de decisions: a l’inici, al mig i al final.

Pensem en:

 » Confiar en la participació i apostar com a model de governança 
a Sant Adrià, on els ciutadans es senten partíceps de les realitats que els 
afecten i aporten solucions que salvaguarden els interessos de tots els 
agents implicats.

 » Utilitzar les noves eines de comunicació que ofereixen les noves 
tecnologies per assajar noves maneres de fer política i obrir canals de 
participació entre la ciutadania i l’administració local.

Democràcia representativa,  
participativa i directa
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 » Aconseguir un punt de trobada entre tots els agents que participen 
de la política pública: agents socials, econòmics i la ciutadania.

 » Ser capaços de no deixar ningú fora de la nova política, fer arribar la 
transparència i la participació a tots els sectors, si cal invertint en recursos 
pedagògics.

Les nostres propostes:

8. Crear consells de barri a tots els barris de la ciutat comptant 
no només amb els ciutadans sinó amb els agents socials i econòmics, creant 
autèntics òrgans de debat i discussió dels problemes més propers.

9. Impulsar definitivament la creació d’un Consell de la Joventut.

10. Fer del Consell de ciutat un autèntic consell de consells, 
interlocutor directe entre l’administració, la societat civil organitzada, els 
agents econòmics i la ciutadania.

11. Dotar a la ciutadania de tots els recursos pedagògics 
possibles i la formació gratuïta necessària per evitar la fractura digital i poder 
introduir al màxim de ciutadans en la nova política.

12. Assajar polítiques de democràcia 2.0: vot per internet, 
enquestes, consultes, etc. i modificar el Reglament de Participació Ciutadana 
amb l’objectiu de fer-lo més modern, participatiu i obert.

13. Facilitar els tràmits per poder comptar als documents oficials 
com nascut a Sant Adrià de Besòs.



La lluita contra la corrupció i l’emergència de representants polítics 
amb les mans netes, s’erigeix com una prioritat de primer ordre. Els valors 
republicans de la meritocràcia, l’honestedat en la gestió pública, la salvaguarda 
de l’interès general, la gestió responsable de tots i cadascun dels euros del 
pressupost públic, són avui valors decisius i altament necessaris per fer front 
a la desconfiança en les administracions públiques.

Pensem en:

 » Sant Adrià té la urgència d’obrir la democràcia al sí de la casa 
consistorial i en l’estil de fer govern. Cal que tornem la política als ciutadans. 

 » La nostra aposta decidida per la democràcia oberta i amb un bon 
govern republicà estimula el compromís social, el deure i la llibertat dels 
ciutadans per decidir en tots els afers municipals. En la nostra entesa del 
model republicà de governança comprèn la preservació i manteniment de 
l’espai públic, vetllar per la salvaguarda dels serveis públics i l’estat del 
benestar i prioritzar els recursos de tots al servei de la igualtat d’oportunitats.

 » La lluita contra la corrupció i l’emergència de representants polítics 

Un nou Sant Adrià 
net de corrupció
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amb les mans netes, s’erigeix com una prioritat de primer ordre. Els valors 
republicans de la meritocràcia, l’honestedat en la gestió pública, la salvaguarda 
de l’interès general, la gestió responsable de tots i cadascun dels euros del 
pressupost públic, són avui valors decisius i altament necessaris per fer front 
a la desconfiança en les administracions públiques.

Les nostres propostes:

14. Utilitzarem les eines OpenData per a que qualsevol ciutadà 
pugui saber com es gasta fins a l’últim cèntim dels pressupostos municipals: 
sous, subvencions, viatges oficials, compres de material, etc.

15. Impulsarem un Codi Ètic, d’Austeritat i Transparència 
que catalogui i reglamenti l’ús dels espais públics, incloent eventuals 
vehicles oficials, regals institucionals, convits institucionals. Fiscalització de 
l’oportunitat i despesa dels viatges oficials. Publicarem totes les retribucions 
a càrrecs orgànics i de confiança.

16. Establirem un Pacte d’Integritat en l’àmbit de la contractació 
pública. Consisteix en la signatura d’un acord contractual entre el govern 
municipal i tots els licitadors en qualsevol contracte de l’administració.

17. Crearem una plataforma electrònica pública (OCM) on es 
centralitzaran les compres per garantir-ne la transparència de totes elles. 
Amb la centralització facilitem la fiscalització, evitar els casos de corrupció, 
simplificació en la contractació, disminució dels costos, unificació de les 
demandes. A més, al ser públic els ciutadans poden fer-ne seguiment.



La ciutat Activa



La crisi econòmica iniciada a finals de l’any 2008 ha posat al descobert 
problemes de fons de l’actual sistema capitalista, i en especial, de les 
economies occidentals, on les institucions financeres han trontollat. El 
principal problema, a casa nostra, derivat d’aquesta crisi és l’alt nivell d’atur. 
Un atur que a Sant Adrià, en el moment de redacció d’aquest programa, 
s’enfila fins al 20,34 % molt per sobre de les ciutats veïnes de la comarca del 
Barcelonès (mitjana 18 %), de la ciutat de Barcelona (12,11 %) i de la mitjana 
de Catalunya (14,87%). Som la ciutat metropolitana del país amb major índex 
d’atur, també en tota la província de Barcelona i de les cinc amb més atur de 
tot Catalunya. Cal molt d’esforç i implicació per aconseguir sortir d’aquesta 
deriva que ens aboca a pobresa i marginació. 

És doncs, una prioritat per Esquerra Republicana, establir polítiques 
que vagin en la línia d’incentivar l’activació del mercat laboral i la disminució 
de la taxa d’aturats. Ens cal un pacte de tots els agents implicats per treure 
un compromís ferm de baixar l’atur a la nostra ciutat. No és només una 
possibilitat, és un deure moral com a força d’esquerres, ha de ser una mesura 
d’impuls de la classe treballadora adrianenca.

És evident que no podrem activar la ciutat i començar a generar ocupació 
i de qualitat si no hi posem tot l’esforç en vertebrar i generar nous eixos 
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comercials i consolidar els que ja tenim. La micro, petita i mitjana empresa 
és a Catalunya la que sustenta la creació d’ocupació i és aquesta la que 
hem de protegir amb especial interès sense deixar passar les oportunitats 
relacionades amb la indústria. Hem de ser capaços de relligar indústria, 
comerç i ocupació. Serà molt important que sabem generar sinergies amb les 
nostres ciutats veïnes per aprendre, compartir i expandir la nostra idea de 
ciutats interconnectades i intel·ligents. 

Les noves tecnologies són també les nostres aliades, perquè ens ajuden 
a simplificar les gestions i a estalviar recursos econòmics que es poden 
invertir per exemple en polítiques concretes destinades a la generació 
d’ocupació així com a motivar i ajudar a aixecar el vol als emprenedors i 
autònoms. L’administració local ha de vetllar perquè cap projecte es vegi 
frustrat per la manca d’inversió i l’acompanyament i assessorament suficient 
per part del consistori. Sobretot atenent a aquells projectes que generen un 
gran valor afegit, que ajuden a configurar un nou model productiu i els que 
poden tenir un llarg recorregut i poden fer un servei d’alt valor a les noves 
infraestructures que es generin a la nostra ciutat. 

La nostra és una ciutat rica en patrimoni cultural i natural, així com un 
bagatge històric que ens conforma com una ciutat mil·lenària. No podem ni 
malmetre ni desaprofitar el gran potencial turístic que ens ha de generar 
el front litoral amb les tres xemeneies com a insígnia i també el riu Besòs 
com a eix natural que vertebra i aspirem cohesioni la nostra petita ciutat. 
Saber extreure aquest potencial i buscar els mecanismes per transformar-
lo en oportunitats reals de negoci i d’ocupació local, és també d’una gran 
importància per l’activació del municipi



La promoció d’un model comercial arrelat a la trama urbana, modern i 
dinàmic, amb una pluralitat d’oferta competitiva i equilibri entre formats, és 
un peça essencial per a la cohesió social, la coherència urbanística, la identitat 
i l’atractiu d’una ciutat com Sant Adrià de Besòs. 

Pensem en:

 » Articular i reforçar els eixos comercials urbans així com promocionar i 
millorar les sinergies entre els comerciants, empresaris i administració.

 » Potenciar el comerç urbà i de proximitat amb totes les eines, aplicant 
les noves tecnologies al foment d’un consum proper, responsable i sostenible.

 » Dinamitzar l’economia dels barris i espais de la ciutat relligant la 
indústria i el comerç de proximitat. Generant noves oportunitats i pols 
comercials que ens diferenciïn i ens facin més competitius. 

Comerç
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Les nostres propostes:

18. Crearem una plana web, una aplicació mòbil i grans plafons 
al carrer, que aglutinin tots els comerços de la ciutat i impulsarem la seva 
utilització tant pels usuaris com pels comerciants per generar un nou mercat 
i facilitar que les compres a través de la xarxa també siguin de proximitat. 
Amb especial atenció pel nou mercat, que tindrà un espai propi.

19. Farem el carnet adrianenc de consum de proximitat, una mena 
d’identificador per tots els clients que facin les seves compres a les botigues 
de Sant Adrià on seran recompensats per la seva fidelitat i compromís amb 
la compra de proximitat. 

20. Convocarem ajuts per les botigues que vulguin obrir la 
seva botiga on-line. Ajudarem també a impulsar la presència dels comerços 
adrianencs a les xarxes socials.

21. Utilitzarem el moviment de persones al nou mercat municipal 
per potenciar la resta d’eixos comercials que tenim al municipi.

22. Crearem una Taula del comerç on seurem la indústria present 
al municipi, el comerç i les empreses del sector serveis per buscar sinergies 
i maneres per tal que els productes que es fabriquen a Sant Adrià es puguin 
comercialitzar a Sant Adrià.



El desenvolupament econòmic i social per aconseguir una millor 
qualitat de vida de les persones és un dels principals objectius que es fixen 
els ajuntaments d’Esquerra Republicana. Al segle XXI els esforços de les 
administracions s’han de centrar en facilitar la transformació de l’economia 
tradicional en una economia del coneixement i sostenible, entenent que la 
sostenibilitat és una gran oportunitat de transformació i innovació per a 
la majoria d’empreses. És en aquest sentit que els ajuntaments d’Esquerra 
promouen polítiques de dinamització de les activitats econòmiques del 
municipi.

Pensem en:

Convertir Sant Adrià en una smart city, una ciutat intel·ligent i 
interconnectada en contacte directe amb Barcelona, Badalona i Santa Coloma.

Realçar la figura dels polígons industrials, incentivar la represa de 
l’activitat industrial a la ciutat, generar sòl industrial nou i reutilitzar els ja 
existents. 

Crear clústers empresarials específics per a la nostra ciutat lligats a una 

Activitat econòmica,   
la indústria i les TIC
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nova manera d’entendre l’economia industrial basada en la relació directa 
amb el coneixement i els agents educatius de la ciutat, perquè rellançar 
l’economia estigui del costat de rellançar els nostres ciutadans i ciutadanes.

Cosir el territori unint la trama urbana amb la trama industrial i la trama 
natural.

Les nostres propostes:

23. Implementarem una xarxa Wi-Fi d’accés lliure i gratuït en els 
principals espais públics de la ciutat per garantir que tothom hi pot accedir 
en condicions d’igualtat. 

24. Impulsarem la concentració empresarial dels mateixos 
sectors en els mateixos polígons industrials, creant un Clúster al Polígon El 
Sot i un altre Clúster al Polígon Montsolís. 

25. Dotarem un espai fab-lab, de generació d’idees i aglutinament 
del coneixement on participaran les principals empreses de la ciutat i els 
sectors educatius per generar innovació nascuda del talent dels adrianencs 
i adrianenques.

26. Establirem negociacions amb les patronals empresarials i 
sindicats per oferir meses de diàleg per a l’establiment de noves empreses a 
Sant Adrià, per facilitar la creació dels clústers.

27. Delimitarem una zona preferent per a l’establiment de 
negocis d’oci i lleure on combinem el descans dels veïns i la proximitat per 
gaudir de la ciutat i del descans.

28. Augmentarem la col·laboració amb les ciutats veïnes, 
especialment amb Barcelona, per generar una autèntica xarxa de continuïtat 
on l’intercanvi sigui una constant, aprofitant els grans esdeveniments de la 
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ciutat (Mobile World Congress, etc) per generar activitat econòmica també a 
la nostra ciutat.



La feina és avui una de les principals preocupacions dels nostres 
conciutadans i hem d’estar a l’alçada de les circumstàncies per articular els 
mecanismes que facilitin la inserció en el món laboral del més gran possible 
número de ciutadans que ara estan desocupats, tot i atenent, de manera 
preferent els sectors que més pateixen la manca d’ocupació: persones en risc 
d’exclusió social, joves i persones majors de 50 anys.  

Fins la recent onada neoliberal, que està al darrera de les causes de 
l’actual crisi, i que paradoxalment, es postula com a únic remei de la mateixa, 
sembla existir cert consens en el qual la millor manera de lluitar contra la 
desocupació era amb una política macroeconòmica que afavorís el creixement 
econòmic. També semblava necessària una política industrial que recolzés 
decididament l’activitat industrial, la I+D+I, que captés nova activitat i lluités 
contra la deslocalització; una millor connexió entre el sistema formatiu i 
el sistema productiu; un sistema fiscal que fomentés l’estalvi i la inversió, 
sense oblidar-nos d’altres factors com per exemple el de l’habitatge (que pot 
afectar de manera directa a la mobilitat laboral). 

Pensem en:

Món del Treball
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 » Posar d’acord tots els agents implicats en la generació d’ocupació 
a la ciutat i establir un acord amb el ferm compromís de disminuir la taxa 
d’aturats a Sant Adrià.

 » Facilitar l’accés a formació específica de la població no activa i a 
cursos de reciclatge per donar oportunitats als aturats.

 » Garantir la participació de la ciutat en tots els ajuts que des del 
Departament d’Empresa i Ocupació mitjançant el Servei d’Ocupació de 
Catalunya s’ofereixen per a la contractació.

 » És necessària la reforma dels sistemes administratius d’intermediació: 
major proximitat, tutories, prospecció d’empreses (i establiment de contactes 
permanents), millora de la proporció aturats/funcionari i integració de bases 
de dades.  

 » És necessari l’acompanyament personalitzat a les persones 
sol·licitants d’ocupació per part dels serveis d’ocupació.  

Les nostres propostes:

29. Promoure un Pacte Local per l’Ocupació entre forces 
polítiques, tècnics de l’administració, empreses, comerciants, emprenedors, 
autònoms, treballadors, sindicats i patronals amb l’objectiu de reduir l’atur a 
Sant Adrià.

30. Establir un conveni amb el Servei d’Ocupació per garantir 
cursos de formació en la línia de les demandes específiques del municipi.

31. Facilitar l’accés lliure, transparent i en igualtat de condicions 
a tots els ciutadans dels Plans d’Ocupació i de tots els ajuts que vinguin 
d’altres administracions, així com en primera instància de la local.
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32. Potenciar els “productes integrals”: paquets informació-
orientació-inserció, formació-subvenció-inserció, etc.  

33. Col·laborar per crear mitjans de comunicació útils entre els 
centres educatius, empreses i administracions per tal d’ajustar l’oferta de 
formació professional a les necessitats locals del mercat de treball.

34. Possibilitat d’aplicar la idea de les finestretes úniques (a 
nivell local) als processos d’intermediació en el mercat de treball i a la creació 
d’empreses. 

35. Coordinació entre les administracions: evitar les duplicitats 
que són ineficients i, en ocasions, confonen els i les usuàries. Fomentar el 
treball en xarxes, l’intercanvi d’experiències i les estructures consultives.



L’emprenedoria és un dels pilars de la generació d’ocupació i l’activació 
econòmica d’un municipi. Genera ocupació directa a curt, mig i llarg termini 
i ajuda a tramar una xarxa de petita i mitjana empresa que ens ajuda a fer 
ciutat i a generar llocs de treball per gent del propi municipi. També hem 
de ser molt actius en la recerca i establiment de relacions amb tots aquells 
emprenedors que ofereixen un alt valor afegit a la nostra ciutat i que poden 
ser un autèntic revulsiu en quant a la construcció d’un nou model productiu, 
modern i sostenible en el temps.

Pensem en:

Inversió en el departament de Promoció Econòmica per ajudar als 
emprenedors a tirar endavant el seu projecte, generant també un arrelament 
a la ciutat i un compromís amb la ocupació local.

Cercar complicitats, buscar inversors i oferir sòl per rellançar la nostra 
indústria local.

Apostar per models societaris democràtics, com el cooperativisme, per 
a la vegada fer arrelar en la ciutadania els valors republicans i socialitzar els 

Emprenedoria
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beneficis pels ciutadans.

Innovar amb la creació d’un espai firal i en la implantació del coworking 
com una metodologia d’innovació social per la generació de treball 
col·laboratiu.

Les nostres propostes:

36. Potenciar i facilitar els tràmits per establir noves empreses a 
través de l’Ajuntament, orientant i guiant en la fase burocràtica i de creació 
del pla de negoci inicial, la recerca de finançament per a iniciatives de negoci, 
així com recolzant l’ampliació de projectes ja existents.

37. Crear una incubadora de negocis (espai co-working) per 
aquells emprenedors que vulguin llançar una idea puguin tenir un espai on 
treballar a un preu raonable sense haver de llogar un local i amb els serveis 
bàsics (internet, llum) ja funcionant, on es puguin establir diferents empreses 
o autònoms que col·laborin i interactuïn per potenciar les aportacions de 
cadascú a un projecte empresarial de conjunt.

38. Promoure l’esperit emprenedor i la creativitat als centres 
escolars i a la ciutadania amb la creació d’uns Premis a la innovació 
emprenedora amb la vocació de convertir les idees en projectes empresarials 
establerts a Sant Adrià. 

39. Establir una borsa de treball municipal freelance de fàcil 
accés, on puguin accedir professionals freelance i empreses que busquen 
serveis concrets, posant en contacte les dues parts.

40. Promoure el voluntariat entre sèniors prejubilats i jubilats 
amb bagatge professional per a fer tutories per a persones emprenedores.



El sector del turisme ha evolucionat molt favorablement els últims anys 
al nostre país i ha esdevingut un punt fort de l’economia catalana. En aquest 
sentit, entenem el turisme com una font d’ingressos, però també com un fet 
cultural que promou la interrelació de les persones de diferents cultures i que 
ens permet mostrar la nostra cultura i manera de ser al món.

Tanmateix a Sant Adrià malgrat les grans potencialitats no s’han 
explorat ni s’ha apostat per obrir l’activació de l’economia per aquesta via. 

Pensem en:

Promoure un model de desenvolupament turístic de Sant Adrià 
fonamentat en la innovació, la competitivitat i la sostenibilitat econòmica, 
social, cultural i mediambiental.

Fomentar el desenvolupament territorial de productes turístics 
diferenciats i competitius vinculats a la identitat i al patrimoni cultural 
tangible i intangible.

Aprofitar els establiments turístics, hostaleria i restauració, per la 

Promoció i turisme
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promoció de la ciutat i la generació d’activitat i interès.

Del costat de les administracions supralocals, trobar espais per actuar 
conjuntament entre les ciutats properes per aprofitar espais compartits com 
el riu Besòs o projectes d’innovació com la creació de l’eix del coneixement 
Marina-Besòs que aplega les ciutats de Santa Coloma de Gramenet i de 
Badalona.

Les nostres propostes:

41. Creació d’una Oficina Local de Turisme.

42. Elaborar rutes per la història de Sant Adrià, que transcorrin 
pels punts emblemàtics i planificar-les amb un pack que pugui incloure el 
dinar en un dels restaurants de la ciutat.

43. Convenis amb les escoles de cinema per tal d’oferir espais 
com l’entorn de les 3 xemeneies, l’arc, la desembocadura del riu, el parc de la 
pau, o l’interior del refugi com a localitzacions de rodatges.

44. Promocionar l’obra d’artistes, creadors, autors i entitats 
locals, coordinant la comunicació de tota la seva activitat a través dels mitjans 
municipals.

45. Cercar noves oportunitats i potencialitats turístiques del 
municipi basades en la identitat i la creativitat de la seva ciutadania, així com 
l’espai natural.

46. Buscar vies de col·laboració amb el comerç de proximitat per 
a dinamitzar l’economia local.

47. Potenciar la qualitat com a concepte bàsic de diferenciació i 
competitivitat del municipi com a destinació turística.
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48. Fer servir les noves tecnologies com a eines de promoció i 
difusió, i facilitadores del turisme local.



Espai cívic



Per la cultura republicana l’espai cívic és el punt físic on es troben les 
persones que encarnen els valors propis de la República: la llibertat, la igualtat 
i la solidaritat a la ciutat. És per tant, un espai on hi conviuen tots els actors 
de la ciutadania. Un espai que ha d’estar net, ordenat, de fàcil accessibilitat, 
pensat pel gaudi dels ciutadans, i per sobre de tot segur.

Cal que conformem una trama urbana integrada, en connexió amb totes 
les seves parts: la industrial, la pròpiament urbana, la comercial, la natural, la 
paisatgística, la cultural i la política. Generant així la interrelació de totes elles 
per fomentar oportunitats i un major grau de justícia social entre els habitants 
de Sant Adrià de Besòs. Els sis barris sense perdre les seves característiques 
han de conformar un sol bloc: la ciutat. 

L’habitatge i el dret al seu accés, ha de ser no només un principi rector 
sinó un dret objectivable i la funció de l’Ajuntament és garantir aquest accés 
d’acord amb criteris que facilitin disposició lliure i en condicions d’igualtat 
de tots els ciutadans, sense menystenir i actuant de manera especial sobre 
aquells sectors poblacionals amb més risc de quedar exclosos d’aquest dret 
fonamental. Hem de reinventar la manera de col·laborar entre la ciutadania 
i l’administració per tal de buscar fórmules imaginatives que permetin 
lloguers socials a preus molt assequibles a canvi de tasques a la comunitat, 
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interactuant amb experiències establertes a Sant Adrià com a associacions 
com és el Banc del Temps, per exemple.

Tenir un territori net, endreçat i connectat és una prioritat però no es 
pot menystenir la necessitat que aquest planejament urbà sigui alhora un 
espai sostenible tant pel que fa mediambientalment com econòmica. Molt 
especialment cal vetllar pels espais naturals com són el riu i les platges, així 
com els parcs. La cura pel medi ambient i la eficiència energètica han de 
ser valors rectors a l’hora de planificar el futur urbanístic de la ciutat. De la 
mateixa manera, aspirem a conformar espais que serveixin pel gaudi dels 
ciutadans, ampliar els ja existents i dotar-los de contingut per tal de donar-li 
valor i generar noves oportunitats econòmiques pel municipi.

Necessitem tanmateix que la ciutat sigui segura, tant pel que fa als 
índexs de criminalitat com a la percepció de la ciutadania de la mateixa. Molt 
sovint una major percepció de seguretat es tradueix en un major estat del 
benestar i ajuda a activar econòmicament el municipi i a fer que els ciutadans 
puguin conquerir el seu espai de vida natural: el carrer.



L’urbanisme l’entenem com la planificació territorial integrada dels 
espais que conformen la ciutat, cal tenir amplitud de mires i ser conscients 
que cada dia més, l’urbanisme s’ha de planificar en base a la globalització de 
serveis i infraestructures, lligat per tant a entitats supramunicipals on hem 
de vetllar per la bona planificació per evitar el trinxament del nostre territori. 
També cal que repensem la ciutat amb criteris de sostenibilitat mediambiental 
i econòmica. Cal relligar i teixir una trama urbana que comprengui totes les 
seves vessants: natural, paisatgística, comercial, industrial, espai urbà i polític.

Pensem en:

 » Que cal una política més coherent i vertebradora de la il·luminació 
nocturna de la ciutat, que permeti als ciutadans sentir-se segurs als seus 
propis carrers, i que a més, sigui sostenible i adaptada als nous temps d’estalvi 
energètic.

 » Hi ha espais comuns com el riu, que els ciutadans han integrat en 
la seva vida quotidiana, però que cal optimitzar per tal de que les diverses 
activitats que es realitzen a la llera del riu puguin ser compatibles les unes 
amb les altres sense molestar ni crear conflictes.

Urbanisme
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 » En la vida actual els animals de companyia i les mascotes tenen un 
paper en moltes cases que va més enllà en el pla emocional, per aquest motiu 
la ciutat també ha de ser la casa de les mascotes, cal donar espais on poder 
desenvolupar-se i poder viure amb la tranquil·litat i el benestar suficient.

Les nostres propostes:

49. Modificar la il·luminació dels fanals cap a el format LED 
d’estalvi energètic i de color blanc per una millor il·luminació.

50. Un nou pla d’usos del riu, on es pugui caminar, patinar 
o passejar als gossos sense por d’atropellaments per part de ciclistes i 
corredors, a la mateixa vegada que aquests puguin gaudir del seu esport 
sense persones que es creuin al seu espai. Aprofitar el potencial de tenir dues 
lleres i no fer sobreús d’un sol marge, mentre l’altre queda poc utilitzat.

51. Recuperar el tram final de la llera del riu entre el pont de la 
via del tren fins a la platja, permetent així la interconnexió de llera del riu 
amb la platja i el front litoral, sempre que això respecti les especies i el medi 
natural en general que han fet seu aquest espai.

52. Millorar les zones de pipi can dels diferents barris, amb un 
manteniment i condicions dignes.

53. Recollir les necessitats dels ciutadans i de la seva quotidianitat 
per a situar-les com a eix central de la política urbanística del municipi 
mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament o les xarxes socials.



El dret a l’habitatge digne ens compromet amb les polítiques per fer-
lo efectiu. L’habitatge és una peça fonamental en la configuració de l’espai 
cívic i és sempre al municipi on es concreten les demandes d’habitatge, els 
problemes d’accés, parc vacant, assetjament immobiliari i la problemàtica 
derivada de la pèrdua d’habitatge per execucions hipotecàries o per 
insolvència per fer front al pagament del lloguer. Cal establir mecanismes per 
passar d’una cultura heretada dels temps de la bombolla immobiliària on tot 
era la inversió en construcció d’obra nova per garantir el manteniment de tot 
el patrimoni acumulat i posar-lo al servei de les necessitats de la ciutadania. 

Pensem en:

Cal actuar fermament contra els desnonaments exprés, en la mesura 
que l’administració pugui.

Rehabilitar i renovar els edificis per millorar en el màxim les seves 
prestacions, perquè aconsegueixin el màxim desenvolupament funcional, 
confort i eficiència, amb la mínima demanda energètica possible on es puguin 
incorporar al màxim les energies renovables.

Habitatge
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Apostar per models de lloguer social a canvi de serveis a la comunitat, 
amb iniciatives sorgides de la pròpia societat civil organitzada com pot ser el 
Banc del Temps i altres iniciatives.

Aglutinar totes les polítiques d’habitatge sota el paraigües del Pla Local 
d’Habitatge i obrir-ho a la ciutadania.

Les nostres propostes:

54. Fomentarem el lloguer social amb deduccions en el preu del 
lloguer a canvi de serveis a la comunitat, promovent la interculturalitat, la 
relació intergeneracional i potenciant valors tals com la cooperació entre 
veïns, la tolerància i la igualtat.

55. Acordar el Pla Local d’Habitatge fent efectiu el dret a 
l’habitatge digne amb el concurs de tots els agents implicats.

56. Tractarem personalitzadament els casos de desnonament i 
garantirem que tothom en aquesta situació tingui accés a una sortida digna, 
si cal establint un servei de mediació entre l’administració, l’ens executor i el 
ciutadà afectat. 

57. Desenvolupar la llei existent que permet multar els bancs 
que tenen habitatge buit de manera injustificada.



Entenem la funció de la mobilitat dins l’espai cívic com un dels elements 
clau a l’hora d‘aconseguir una distribució de la ciutadania més justa, que 
permeti equilibrar les oportunitats i les llibertats de tots els ciutadans de Sant 
Adrià de Besòs. En aquest sentit, des d’Esquerra optem per unes polítiques 
locals basades en el reequilibri de la mobilitat donat el continu augment de 
la mobilitat de les persones i de les mercaderies fet que ha accentuat els 
conflictes generats pel trànsit, com ara la congestió, la contaminació acústica 
i ambiental o l’accidentalitat. Cal tenir en compte que el transport públic és la 
clau a l’hora d’aconseguir una mobilitat equilibrada. Serà una prioritat, doncs, 
al nostre ajuntament posar l’accent en la gestió i en l’educació per la mobilitat.

Pensem en:

 » Fomentar l’ús de la bicicleta i de mitjans de transport alternatius, 
habilitant nous carrils (coherents) i noves experiències per la seva 
implementació.

 » Establir un conveni de col·laboració amb Bicing per allargar la xarxa 
fins la nostra ciutat.

Mobilitat
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 » Fomentar l’ús del transport públic i negociar millors rutes amb els 
busos per connectar millor la nostra ciutat entre barris.

Les nostres propostes:

58. Allargarem el carril bici fins al c/ Guipúscoa connectant-lo 
aquí amb el carril bici que ve de Barcelona.

59. Recuperarem el tram de l’Av. Maristany entre l’inici del 
terme municipal fins al riu, creant un carril bici segur i coherent que permeti 
interconnectar la via verda de la llera del riu amb Badalona i el front litoral 
existent, generant una gran via verda que s’allargui fins el Maresme. 

60. Renegociarem amb les empreses del transport metropolità 
les rutes dels autobusos per facilitar la interconnexió dels nostres barris. 
Reforçant, per exemple, el servei a la B23.

61. Negociarem amb Bicing l’establiment de les seves estacions 
també a Sant Adrià.

62. Elaborar un pla de mobilitat integral de la ciutat, que apunti 
quin són els reptes de mobilitat de la ciutat i que ajudi a crear polítiques 
coherents en aquesta matèria.

63. Ampliar la possibilitat d’aparcament preferent als comerciants 
i treballadors de les respectives zones.



El concepte de sostenibilitat engloba tot una sèrie d’aspectes 
(econòmics, socials, ambientals) els quals marcaran el model a seguir en les 
accions polítiques que es vulguin fer. Cal entendre que el desenvolupament 
de la nostra ciutat no es pot mantenir sense que aquest sigui sostenible.  Per 
tal d’establir el full de ruta de les polítiques municipals s’ha de tenir present 
que totes les accions i reptes que es vulguin portar a terme s’han de vertebrar 
dins d’aquest concepte de ciutat sostenible. Al final, el desenvolupament 
sostenible es basa en l’equilibri econòmic social i ambiental de les accions al 
llarg del temps.

Pensem en:

 » Aplicar polítiques de sostenibilitat de manera transversal en tots els 
camps d’actuació governamental del nostre ajuntament.

 » Vetllar per la gestió dels recursos de manera sostenible amb especial 
importància al que fa referència a l’eficiència energètica.

 » Fer pedagogia de la importància del binomi creixement - sostenibilitat 
invertint en educació per a la sostenibilitat.

El desenvolupament sostenible
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Les nostres propostes:

64. Fomentar mecanismes de coordinació Ajuntament - comerços 
per tal d’establir sistemes dipòsit, devolució i retorn d’envasos.

65. Creació del “Ecobarris”, espais veïnals organitzats per barris 
per tal de compactar d’una manera eficient les necessitats i propostes 
sostenibles i garantir que l’ajuntament treballi amb els ecobarris de manera 
conjunta.

66. Elaboració de campanyes educatives/formatives a tots els 
sectors de la societat sobre la repercussions ambientals dels actes quotidians 
i donar alternatives sostenibles a aquestes.

67. Realitzar un Pla ciutadà per al Residu Zero: dins d’aquest pla 
implicaria la creació d’un Consell Municipal de gestió de residus on estarien 
representats la ciutadania, empreses i petit comerç.

68. Acostar al ciutadà les activitats que es realitzen al nostre 
municipi on l’impacte ambiental és crític per tal de conscienciar-los.



Un dels eixos vertebradors de la nostra ciutat és el riu, i com a tal, el 
Besòs és un espai natural que s’ha de conservar, potenciar i cuidar. En els 
darrers anys la ciutat ha patit una transformació positiva sense precedents, 
passant d’un riu contaminat a un espai que la ciutadania ha fet del tot 
seu. De fet, el Besòs ens ha proporcionat també la oportunitat de gaudir 
de la recuperació de moltes especies que han fet del riu la seva llar durant 
alguns mesos de l’any. Tenim la sort de disposar d’un delta, i per tant de la 
oportunitat única en termes d’atracció a nivell turístic i en l’espai educatiu que 
això comporta. Tot plegat planteja grans reptes a nivell general d’actuacions 
de medi ambient, però també en l’aspecte educatiu i de conscienciar de la 
importància d’aquests espais entre la pròpia ciutadania.

Pensem en:

 » L’espai natural ha d’ésser incorporat pels ciutadans com un 
equipament més de la ciutat, i per tant, hem de dotar aquests espais de la 
rellevància que es mereixen.

 » Aprofitar les oportunitats a nivell de recursos educatius que 
proporciona disposar d’un delta com el del riu Besòs.

El medi ambient
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 » Entendre la recuperació dels espais naturals de la nostra ciutat com 
un valor afegit en l’esperit cívic ciutadà de la ciutat, així com en una millora 
també en aspectes sanitaris.

Les nostres propostes:

69. Potenciar la figura de l’agent cívic com model per aconseguir 
l’aplicació real de les ordenances municipals en la zona del delta del riu.

70. Repensar els punts d’avistament d’aus actuals millorant 
la seva informació. Crear una caseta-centre d’interpretació del riu i la seva 
desembocadura, així com potenciar i dinamitzar el seu ús.

71. Potenciar la zona del delta i aprofundir en la seva conservació, 
diversificar ambients, crear zones de protecció per a la flora i fauna, consolidar 
i fer el seguiment de les actuacions implementades i adoptar-ne de noves.

72. Crear jornades educatives a les escoles i instituts sobre els 
espais naturals de la ciutat i el valor de respectar-los. Aprofitant els espais 
naturals dels que disposa la ciutat com a element de riquesa a nivell de 
recursos educatius per als centres escolars de la ciutat.

73. Finalitzar amb els problemes de falta de civisme del riu en 
general, i de la zona del delta en particular.



La seguretat és un element vertebrador de les societats actuals i són 
molts els prismes des dels quals s’ha de concebre per posar-la en valor com 
a principi republicà. Als pobles viles i ciutats, la seguretat és avui fonamental 
per concebre l’espai cívic equilibrat, on el civisme i la convivència són quelcom 
inherent a l’actual estat del benestar. La constant evolució socioeconòmica de 
la societat i la seva extraordinària complexitat ha provocat que els reptes en 
seguretat i civisme s’hagin multiplicat de manera exponencial. Són moltes les 
noves formes de risc que es van generant i, per contra, la ciutadania exigeix 
cada cop més el seu dret a sentir-se segura en el seu entorn i, per extensió, 
als seus pobles i ciutats. 

Pensem en:

 » Impulsar canvis en el model actual local per construir un nou model 
on la convivència i la seguretat configurin un espai cívic el més lliure i igualitari 
possible per avançar cap a una societat més justa.

 » Garantir un marc comú de convivència on tothom compleix les 
normes, ja sigui en els espais públics com també en els comunitaris. Que 
els valors de la confiança, la proximitat i l’ordre inspirin un nou model de 

El civisme i la seguretat
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seguretat local basat en la coordinació i transversalitat.

 » Entendre la seguretat des d’un punt de vista preventiu, més que 
reactiu, disposant d’altres serveis complementaris per desenvolupar una 
política local de seguretat en majúscules.

Les nostres propostes:

74. Crear un perfil twitter i pàgina de Facebook de la Policia 
Local per a que els ciutadans puguin fer arribar de forma directa i instantània 
problemes de seguretat i civisme.

75. Homogeneïtzar els contenidors a tota la ciutat, implantant el 
sistema de contenidors soterrats que permeten una major capacitat, i eviten 
deixar-los oberts, reduint les olors i sensació de brutícia. Neteges regulars 
amb aigua a pressió que els mantinguin en bones condicions.

76. Elaborar un calendari de neteja a fons dels barris. Cada dia 
de la setmana es realitzaria una neteja a fons d’un barri en concret.

77. Desplegar un servei de mediació comunitària, amb 
coordinació amb la policia local, per intervenir i atendre conflictes veïnals i 
malentesos. 

78. Implementar les diferents normatives i ordenances municipals 
sobre civisme.

79. Garantir el descans del veïns com a pedra angular dels drets 
dels ciutadans.



Espai per viure



El foment i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania és una aposta 
ferma i decidida de les polítiques que volem impulsar des de l’Ajuntament. 
El municipi és l’espai bàsic des d’on cal impulsar actuacions destinades al 
foment de la universalització de l’accés als serveis socials. 

Cal que es faci un pas endavant des dels ajuntaments en la consideració 
del dret de la ciutadania en la línia del que succeeix en els països més avançats 
del nostre entorn. La inversió social és més imprescindible que mai per tal de 
fer front a les necessitats de les persones, així com considerar-la inversió 
degut al seu retorn en la economia local.

L’impuls de polítiques que vagin destinades al foment de la cohesió 
han de ser un dels pilars bàsics de treball del nostre ajuntament. El foment 
de la solidaritat social respon a un principi bàsic de l’ideari republicà. Cal 
que el nostre municipi disposi dels instruments i de les polítiques públiques 
necessàries per fer front als nous reptes que s’estan esdevenint ja avui. La 
nostra societat està vivint processos de canvi social destacats que cal saber 
analitzar i abordar com correspon. D’aquesta manera, hem de tenir en compte 
l’envelliment progressiu de les nostres poblacions, les situacions de dificultats 
econòmiques, els canvis que s’estan produint en el si de les estructures 
familiars, així com la integració de tots els col·lectius amb especials dificultats 
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(persones nouvingudes, joves, dones, salut mental…). Tot plegat, per evitar 
que aquests fenòmens puguin generar i potenciar l’exclusió social.

Cal incidir en el model d’ajuntament que volem i la seva relació amb 
la ciutadania. A partir d’un concepte de participació realista, possible, 
democràtic i efectiu, cal preveure el contacte i la interrelació amb la ciutadania 
i la societat civil per tal d’alimentar-se del seu coneixement, de la seva tasca, 
i adequar les polítiques a la realitat social i a les necessitats del municipi i la 
seva gent.

L’espai per viure és en definitiva la cara més humana d’un seguit de 
valors que conformen l’ideari del republicanisme: la generació de cultura, 
l’intercanvi cultural i el manteniment de les tradicions; la promoció de la 
salut com a pedra angular del benestar social, l’èmfasi oportú a l’educació i 
la formació en tots els estrats socials i en totes les edats, el gaudi de l’esport 
com una barreja de salut, educació i cultura. Així com la necessitat humana 
de comunicar-nos i fer-ho potenciant la nostra llengua com a símbol cultural.



Els mitjans de comunicació han estat i són una peça fonamental en 
la creació i difusió de la informació del nostre municipi. La proximitat, el 
rigor i la plena dedicació, de vegades de manera altruista, no remunerada 
i majoritàriament des de la professionalitat que exerceixen dia rere dia a 
través de la nostra ciutat, els identifica com eix de cohesió social i cultural. 
El dret a la informació forma part de les llibertats bàsiques de la ciutadania i 
els mitjans de comunicació han esdevingut un important actor comunicatiu 
i social. Les indústries de continguts atrauen talent i creativitat, generen 
innovació tecnològica i són fonts de riquesa econòmica: generen ocupació, 
desenvolupant nous espais urbans, atrauen inversió i connecten amb altres 
pols comunicatius semblants.

Pensem en:

 » Defensar la prestació dels serveis de comunicació de proximitat com 
una necessitat per a la cohesió social i territorial de la nostra ciutat, i per 
fomentar l’ús de la llengua catalana.

 » Enfortir i preservar els mitjans de comunicació de proximitat, 
reformulant-los i ajudant-los a obtenir tots els recursos necessaris per la seva 

Comunicació
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subsistència i viabilitat.

 » Tendir a la unificació dels mitjans per donar un millor servei, més 
eficient i econòmic al ciutadà final mitjançant la promoció del diàleg i la 
comunicació entre els mitjans de proximitat existents.

Les nostres propostes:

80. Mediar per la creació d’un espai comunicatiu adrianenc 
integrat, mitjançant la col·laboració entre mitjans.

81. Vetllar perquè els mitjans de proximitat siguin corretja de 
transmissió d’una política lingüística que potencií el català i el seu ús.

82. Recolzar les iniciatives particulars que busquin difondre 
l’actualitat adrianenca a través dels mitjans de comunicació.

83. Treballar per a que la pàgina web municipal sigui un clar 
referent d’informació, consolidant-la com a eina per a la interacció amb el 
ciutadà, i promoure la creació d’un butlletí informatiu via correu electrònic 
que apropi la informació més rellevant del municipi a la ciutadania.

84. Millorar i potenciar la Seu electrònica de la web de 
l’ajuntament que permeti als ciutadans fer gestions habituals i amb facilitat i 
descongestioni la seu física de l’ajuntament.



Una bona política cultural, coherent però incisiva, permet la vertebració 
social i la construcció nacional. La ciutadania adrianenca, tant a títol individual 
com a col·lectiu, ha de poder accedir dins del seu entorn social, als recursos 
culturals i la seva difusió. La cultura ens dóna consciència de qui som i on 
volem arribar com a poble. Un municipi culte és un municipi més just i més 
lliure, i per tant, més ben preparat per fer front a moments difícils com els 
que ens toca viure. La cultura és una pota important de l’Estat del benestar, 
en tant que, com a element cohesionador per excel·lència, ens referma en la 
pertinença dins d’una col·lectivitat, ens dona eines per créixer i ens obre la 
possibilitat a integrar totes les sensibilitats socials i culturals.

Pensem en:

 » Valorar i racionalitzar els projectes per tal de disposar d’una àmplia 
xarxa d’equipaments sostenibles. Dotar el municipi d’equipaments municipals 
—esportius, culturals, lúdics, de serveis socials, etc.— és una necessitat per 
garantir l’accés igualitari. S’ha de garantir una correcta distribució física dels 
equipaments dins del municipi —adequant la seva presència a les necessitats 
de cada zona— com un fàcil accés als serveis municipals des del punt de 
vista del tràmit administratiu, mitjançant una planificació consensuada amb 

La Cultura
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tots els actors implicats, arribant a convertir-se en punts d’informació i gestió 
municipals descentralitzats.

 » Apostar per l’aplicació de la gestió cívica dels equipaments 
municipals i de la programació que se’n derivi. Si apostem pels equipaments 
i els projectes de proximitat cal una programació amb un alt grau de sintonia 
amb el territori i el sector alhora que cal vetllar perquè les activitats siguin 
complementàries i reforcin les que genera el mateix territori a través de la 
seva xarxa associativa. 

 » Vetllar per la correcta gestió dels equipaments i serveis, tan propis 
com dels que depenen d’altres administracions perquè s’ajustin a les 
necessitats de la població, tenint en compte les especificitats del municipi i 
garantint també criteris de proximitat física i facilitat d’accés al seu ús.

Les nostres propostes:

85. Augmentar l’horari habitual d’obertura de les biblioteques 
municipals, així com incrementar-lo durant els períodes d’exàmens per 
convertir aquests centres en sales d’estudi.

86. Dinamitzar la creació de propostes culturals que impliquin a 
diverses associacions i l’Ajuntament, per tal de fomentar el treball conjunt i la 
relació entre les diferents entitats culturals de la ciutat.

87. Impulsar la creació del Consell Municipal de Cultura que 
abordi la política cultural des d’una visió global, coordinant els treballs de les 
quatre àrees principals d’activitat cultural: creació artística, cultura popular, 
patrimoni cultural i comissió de festes i esdeveniments.

88. Vetllar per la possibilitat d’accés de tota la ciutadania als 
ensenyaments artístics.
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89. Fomentar i donar suport, amb la col·laboració dels grups 
i entitats locals, a les manifestacions de la cultura popular i tradicional, 
especialment les que siguin pròpies del municipi, així com també les de nova 
creació.

90. Impulsar la digitalització de documents d’interès local per tal 
de preservar i difondre la memòria del territori.

91. Impulsar accions de reconeixement de la Segona República i 
de la lluita dels adrianencs pel restabliment de la democràcia.

92. Atorgar els reconeixements i homenatges que es mereixen els 
adrianencs i adrianenques destacades i als fets històrics més transcendentals 
de la ciutat, com a element necessari per al coneixement i reconeixement de 
la nostra història i patrimoni.



Defensem un model sanitari públic, universal, equitatiu, de qualitat i 
finançat íntegrament a través d’impostos. Volem garantir el dret a la salut de 
tots els ciutadans i ciutadanes. És doncs, per nosaltres, una prioritat bàsica la 
protecció i la promoció de la salut. Cal un sistema de salut integral i proper que 
garanteixi la cohesió social tot evitant qualsevol mena de discriminació, ha 
de ser una eina més per a la construcció de la justícia social. Hem d’aprofitar 
les competències en salut pública de l’Ajuntament per la promoció i protecció 
de la salut i la prevenció de malalties teixint un lligam estret amb l’àrea de 
serveis socials i oferir un servei de salut global 

Pensem en:

 » Potenciar l’enfocament de salut comunitària mitjançant l’estreta 
col·laboració entre els serveis d’atenció primària de la salut, benestar social, i 
salut pública, impulsant la visió saludable i l’educació per la salut des de totes 
les àrees de l’Ajuntament.

 » Dotar convenientment els recursos destinats a la prevenció i a la 
promoció de la salut, posant l’accent especialment en la gent jove, la gent 
gran, les dones i les persones nouvingudes.

La Salut
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 » Co-elaborar i co-dissenyar plans de salut comunitaris específics per 
a cada barri i per a la ciutat, amb la participació de la ciutadania i dels actors 
socials del territori amb objectius, accions concretes, indicadors i mecanismes 
d’avaluació permanents.

Les nostres propostes:

93. Estudiar amb el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya la creació d’un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) a 
Sant Adrià.

94. Crear, o si existeix fer públic, un programa específic de la 
salut i de seguretat en el treball. 

95. Elaborar programes específics de control per a les plagues —
rates, escarabats, tèrmits— i en particular les modernes —coloms, cotorres, 
gavines, gats.

96. Dotar d’aparells desfibril·ladors als equipaments esportius 
municipals, mercats i altres espais públics d’altra freqüentació.

97. Desenvolupar un Pla específic de lluita contra l’obesitat 
infantil, a través dels clubs esportius i dels centres educatius del municipi.



L’educació constitueix pel model de governança republicà un dels 
principals eixos de la seva acció política, amb un destacat valor estratègic 
dins del projecte global de construcció nacional. L’escola és un dels àmbits en 
el qual es reflecteixen de manera més evident les situacions de desigualtat. 
Considerem que des del consistori podem estructurar un sistema educatiu 
propi amb major capacitat de resposta als nous reptes educatius i socials des 
de la proximitat. Tanmateix, l’educació es converteix en l’aposta de futur per 
a la cultura i promoció d’un nou model productiu, la generació de valor afegit 
i la captació de talent, útil per fer la nostra ciutat una terra d’oportunitats, de 
més i millor accés a la feina i que reporti en una millor qualitat de vida de la 
ciutadania.

Pensem en:

 » Assumir el lideratge polític per promoure un treball educatiu integrat 
juntament amb tots els actors que hi estan implicats.

 » Generar dinàmiques que incorporin no només l’escola, sinó tots 
els espais educatius del municipi, en un pla educatiu d’entorn en el qual hi 
participin les famílies, els veïns, els barris, el món esportiu i associatiu, etc.

L’educació
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 » Oferir un resposta integral a les necessitats educatives dels alumnes, 
amb una especial atenció als més vulnerables.

Les nostres propostes:

98. Establir mesures que millorin i reforcin les sinergies entre els 
Centres d’Educació Infantil i Primària, i els Instituts d’Educació Secundària per 
tal d’afavorir una atenció integral a l’alumne al llarg de tota l’etapa educativa, 

99. Treballar conjuntament amb la comunitat educativa de la 
ciutat per incrementar la cohesió de la xarxa educativa pública de la ciutat, 
cosa que inclou els centres de titularitat pública i aquells privats concertats 
amb la Generalitat de Catalunya.

100. Col·laborar activament amb els centres d’educació secundària 
obligatòria del municipi en la cogestió i la implementació de Programes de 
Diversificació Curricular, com a mesura d’atenció a la diversitat dissenyada per 
a aquells alumnes que presenten dificultats generalitzades d’aprenentatge a 
l’ESO.

101. Realització de visites i xerrades dels alumnes de la ESO i 
Batxillerat a la nova universitat UPC de la ciutat.

102. Cooperar amb l’administració eductiva per atendre de 
manera correcta i acurada l’alumnat d’educació especial, tant pel que fa als 
ensenyaments obligatoris com als postobligatoris i a la seva transició al món 
laboral.

103. Fomentar les orientacions acadèmiques als alumnes en els 
instituts de la ciutat per una correcta orientació.

104. Promoure que part de les plusvàlues generades a partir de 
requalificacions de terrenys i de les promocions urbanístiques es dediquin 
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a la creació d’un fons d’inversió que generi rendiments per donar beques a 
estudiants de famílies amb pocs recursos econòmics, així com recolzar els 
centres oberts.

105. Ampliar el nombre de places en escoles bressol públiques, 
especialment en els barris on la situació de la infància i les seves famílies així 
ho requereix.

106. Distribució equilibrada i diversa de l’alumnat a les escoles 
finançades públicament.



L’esport és una de les activitats més beneficioses per al cos humà, 
però a més dels seus beneficis físics i mentals, de benestar general i estat 
d’ànim, tot l’esport organitzat a través de l’associacionisme és un dels eixos 
vertebradors de la societat, o concretament a la nostra ciutat, és un dels 
teixits més vigorosos i actius dels que disposem. A més, el teixit associatiu 
esportiu moltes vegades va més enllà del propi esport i la seva activitat 
diària, potenciant i portant el nom de la ciutat per tot el món. Amb clubs i 
entitats històriques a la nostra ciutat, espais on poder practicar esport en 
bones condicions com els pavellons esportius i el propi riu, cal continuar 
defensant i potenciant l’esport i els seus beneficis entre la població.

Pensem en:

 » Que Sant Adrià té el teixit de clubs i entitats suficient com per fer de 
l’esport un eix important de vertebració de la ciutat i la seva identitat.

 » Potenciar els clubs i les entitats esportives de base com a element 
vertebrador de l’estructura esportiva de la ciutat. Ajudar a les entitats 
respectant les seves formes de fer i les seves decisions, posant al mateix 
nivell les entitats més grans així com les més petites.

L’esport
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 » L’esport com a eina de cohesió social i de socialització dels més petits 
és una eina clau per superar situacions complexes. Per això cal una política 
de foment de l’esport a l’edat escolar.

Les nostres propostes:

107. Simplificar i objectivar les convocatòries d’ajuts econòmics 
als clubs i entitats esportives en base al % de nens i nenes escolaritzats o 
empadronats al municipi i la seva tasca social més enllà de la pista de joc.

108. Desenvolupar espais virtuals, tant corporatius com a 
les xarxes socials, per a donar a conèixer l’oferta esportiva i les activitats 
organitzades pel teixit associatiu esportiu del municipi.

109. Fomentar els esports propis del municipi amb menys 
practicants, com ara: voleibol, korfbal, hoquei, tennis taula, vela, lluita etc.

110. Potenciar i ajudar a les entitats esportives que realitzen 
tasques socials més enllà del seu àmbit pròpiament esportiu. En trobar 
patrocinadors, tràmits administratius, etc.

111. Potenciar, d’acord amb els centres docents i les associacions 
esportives escolars, la pràctica esportiva en horari extraescolar.

112. Potenciar els esdeveniments esportius de caràcter popular: 
Cursa Festa Major, Bicicletada, etc



El nostre objectiu prioritari per la política lingüística és arribar a la plena 
normalització de l’ús de la llengua catalana com a primera llengua d’ús en tots 
els plans on encara no s’ha assolit. És especialment rellevant en àmbits com 
l’empresarial, els mitjans de comunicació, els audiovisuals i la indústria cultural. 
Cal impulsar de manera decidida, el procés de normalització lingüística. La 
política lingüística s’ha d’orientar a la plena normalització d’ús de la llengua 
catalana en el seu territori, començant per les seves dependències, però 
sempre respectant les altres llengües que són presents al nostre municipi i 
que són part de la seva riquesa cultural.

Pensem en:

 » Informar i garantir els drets lingüístics de la ciutadania.

 » Impulsar campanyes de sensibilització amb l’objectiu d’estimular i 
reforçar actituds favorables a la llengua.

 » Fomentar l’ús del català en activitats lúdiques, culturals, als mitjans 
de comunicació locals i a les biblioteques.

Política lingüística
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 » Tant important és saber expressar-se en català com fer-ho de forma 
correcta: sense faltes i amb de forma acurada. Com en qualsevol llengua 
normal.

Les nostres propostes:

113. Promoure plans d’entorn municipals per fomentar l’ús del 
català com a llengua comuna i, per tant, com a eina integradora i de cohesió 
social de l’alumnat i les famílies del municipi. 

114. Crear campanyes pròpies —o difondre les de la Generalitat 
de Catalunya— mitjançant accions publicitàries i accions de divulgació, 
aprofitant dates assenyalades o actes significatius i multitudinaris.

115. Fomentar l’ús del català en activitats lúdiques i culturals 
—cinemes, concerts, biblioteques (clubs de lectura, llibres, diaris i revistes, 
videojocs i DVDs...), actuacions infantils...

116. Foment el requisit lingüístic en l’accés a llocs de treballador 
de l’administració (funcionaris i laborals). Així com l’escriptura sense faltes de 
les comunicacions de l’Ajuntament amb els ciutadans.

117. Garantir que tota la documentació i informació que arriba als 
ciutadans per part de l’Ajuntament —obres, desviaments de trànsit, poda 
d’arbrat...— sigui, almenys, en català.

118. Fomentar i promocionar, també, la música en català a les 
festes locals.



La ciutadania



Ens agrada tenir com a tret diferencial el nostre model de ciutadania. 
Tot i la diversitat inherent a qualsevol societat, defensem un model on 
les persones que formen part del nostre projecte són persones crítiques, 
honestes, tolerants amb la diversitat, compromeses amb la societat que els 
envolta i exigents amb els drets però també amb els deures de tots i cadascú 
de nosaltres.

Sempre hem defensat una societat i unes institucions transparents 
i radicalment democràtiques, sense cap tipus de discriminació ni per la 
procedència, per l’orientació sexual, pel país d’origen, per les creences, per 
les conviccions polítiques o ideològiques, per la instrucció, per la situació 
econòmica, per l’edat, per les qüestions de gènere, per la condició social, etc. 
Per tant, hem de ser presents al nostre Ajuntament per introduir aquests 
valors i ésser reconeguts arreu per aquests.

Hem de promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, el 
reconeixement de les experiències, els coneixements i les aportacions de les 
dones als municipis, la paritat i la transversalitat del gènere, i es treballarà 
perquè les dones formin part dels òrgans de decisió. Les dones que pateixen 
qualsevol discriminació o que siguin víctimes de la violència masclista rebran 
tota l’atenció, suport i acompanyament per tal que puguin refer la seva vida.
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Volem impulsar perquè tota la ciutadania, amb especial èmfasi al jovent, 
pugui viure amb plenitud la seva opció sexual, sense amagar-se ni justificar-
se. També vetllarem per la inclusió, l’apoderament i emancipació d’aquests 
joves amb un major accés i participació de les polítiques públiques.

Les polítiques de cooperació i d’immigració han d’anar lligades; per 
una banda, per evitar que la immigració sigui fruit d’una opció desesperada 
donades circumstàncies extremes, ajudar en origen és generar oportunitats. 
Cal també que la immigració sigui acompanyada i es faciliti la seva integració 
en la comunitat, evitant la pèrdua de drets o l’exclusió social per la seva 
condició d’immigrat.

La participació ciutadana l’entenem com la gestió clau, no entenem la 
democràcia com votar cada quatre anys, volem una democràcia participativa 
on tots els sectors de la societat hi estiguin representats, més enllà del 
consistori. Necessitem un Ajuntament transparent i obert a qualsevol 
proposta que vingui del teixit associatiu i cívic, és la màxima garantia que la 
classe política i les institucions estan a prop de la gent.

Demostrarem l’orgull que sentim del nostre model de ciutadania i dels 
nostres ciutadans. Volem gestionar els recursos públics per transformar la 
societat, en una societat més justa i entenem que l’ajuntament on podrem 
aconseguir que els canvis arribin fins a l’últim racó.



En els darrers anys, els canvis demogràfics i l’evolució social han generat 
un important augment de l’esperança de vida a casa nostra, la qual cosa ha 
provocat un increment, que anirà en augment del pes social de la gent gran. 
Les administracions locals han de tenir com un dels principals objectius 
promocionar un seguit d’accions que han de portar a visibilitzar la gent gran, 
a fer-los partíceps exercint els seus drets i deures, alhora que promovem un 
intercanvi intergeneracional.

Les associacions són com cap altre estament social les coneixedores i 
treballadores de la proximitat; són autèntics detectors de problemàtiques i 
dèficits, autèntics lluitadors incansables per a la resolució d’aquests problemes 
i aquestes dificultats, són eines organitzades i amb una alta capacitat 
mobilitzadora als que cal acompanyar i protegir, tanmateix, cal aplicar una 
escolta activa amb aquests moviments i ser capaços de sintonitzar amb les 
seves demandes i donar respostes a les mateixes.

Pensem en:

 » Afavorir la participació de la gent gran en la formulació de polítiques 
que els afectin directament; impulsar polítiques que afavoreixin la relació 

La família, la gent gran 
 i les associacions
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intergeneracional entre gent gran i joves; compartir temps i experiències.

 » Afavorir l’aprenentatge de les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) perquè la gent gran es pugui desenvolupar personalment 
i aprofiti les noves possibilitats que ofereix el món en xarxa.

 » Fomentar, promoure i garantir la participació del teixit associatiu, de 
la societat civil organitzada i de les entitats locals del municipi.

 » Establir un canal de comunicació i coordinació entre l’Ajuntament 
i el municipi en tots aquells temes en què la societat s’organitzi a través 
d’associacions o moviments de caràcter cívic i local.

Les nostres propostes:

119. Impulsar polítiques per a un envelliment actiu, d‘autonomia 
de les persones i de suport a la gent gran que viu sola.

120. Fomentar la recerca, l’estudi i la difusió de la memòria 
històrica col·lectiva de la qual és dipositària la gent gran de la ciutat. Aquesta 
iniciativa es relacionarà estretament amb el desenvolupament de les 
polítiques d’envelliment actiu i de suport a la gent gran. 

121. Vetllar i potenciar l’ajuda domiciliaria per a totes les persones 
que ho necessitin, d’acord amb els actuals criteris o revisar-los, si cal.

122. Ampliar les polítiques d’informació per a la gent gran. Cal 
que siguin conscients de tots els serveis i ajudes dels que es poden beneficiar 
i facilitar-los les gestions.

123. Promocionar les vacances, els intercanvis i el turisme cultural, 
formatiu i convivencial per a gent gran.
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124. Cal la construcció d’una Residència d’avis pública a la banda 
sud del riu.



La igualtat, no només en un sentit econòmic, sinó també en un sentit 
personal, ha estat un dels principals objectius d’Esquerra Republicana de 
Catalunya des de la seva fundació. Una igualtat entesa en sentit ampli, 
com a realitat derivada de la no discriminació de les persones per raó de 
sexe, orientació sexual, raça, creença religiosa, o qualsevol altra aspecte que 
constitueixi un element de diferenciació entre els individus.

Les polítiques d’igualtat de gènere han d’estar a l’ordre del dia de 
l’agenda pública. Tot i els avenços que s’han dut a terme als darrers dos 
dècades (com el Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de 
Catalunya o la Llei dels drets de les dones a eradicar la violència masclista), 
el col·lectiu de les dones segueix patint discriminacions i abusos fruit d’un 
imaginari femení ple de construccions socials i prejudicis. Encara ens queda 
molta feina per fer per poder parlar d’una igualtat d’oportunitats real, i el món 
local, donada la seva proximitat a la ciutadania, ha de ser el motor que ens 
permeti desenvolupar iniciatives i eines d’intervenció en aquest sentit. 

En els darrers anys, s’ha produït un avenç molt destacat en la lluita per 
la igualtat del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB) 
al nostre país, amb un reconeixement dels drets de ciutadania. No obstant 
això, malgrat els avenços assolits, el camí per arribar a una plena igualtat del 

La política d’igualtat
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col·lectiu LGTB amb la resta de membres de la societat no s’ha completat 
encara, una lluita que perilla amb l’esclat de la crisi econòmica i la reducció de 
recursos destinats a ella.

Pensem en:

 » Vigilar de forma activa per tal de salvaguardar els drets fonamentals 
i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes, i prevenir qualsevol 
discriminació.

 » Afavorir polítiques que fomentin l’acceptació de la realitat del 
col·lectiu LGTB, i no només la tolerància envers ell.

 » Desenvolupar polítiques actives i transversals per assolir la plena 
igualtat de les persones LGBT respecte a la resta de la ciutadania, treballant 
de forma conjunta amb tots els actors locals claus per aquest objectiu.

Les nostres propostes:

125. Crear una àrea o regidoria de Drets Civils que englobi les 
accions contra la discriminació adreçades a dones, joves, immigrants, gent 
gran, col·lectius desfavorits i, també, la comunitat LGBT.

126. Establir un programa de suport a adolescents i joves LGTB, 
amb l’objectiu de lluitar contra situacions de violència per raó d’orientació 
sexual o identitat de gènere.

127. Proporcionar als centres escolars material sobre diversitat 
afectiva i sexual, treballant amb les AMPAs, el personal educador i l’alumnat 
dels centres educatius de Sant Adrià el respecte a la diversitat sexual i 
afectiva.
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128. Commemorar les dates assenyalades per al col·lectiu LGTB.

129. Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i l’espai 
urbà, repensant la ciutat tenint en compte el gènere de forma transversal.

130. Tenir cura del llenguatge que s’utilitza en les comunicacions 
internes i externes de l’Ajuntament per no caure en un llenguatge sexista.

131. Reconèixer i fer notori les experiències i la contribució de 
les dones als municipis a través del nomenclàtor, l’atorgament de premis o 
qualsevol altre reconeixement públic.

132. Promoure la formació en perspectiva de gènere al teixit 
associatiu municipal i incorporar criteris de paritat en les juntes en el moment 
d’atorgar subvencions a les associacions del municipi.

133. Commemorar les dates assenyalades per les dones: 8 de 
març - Dia Internacional de les dones- i el 25 de novembre- Dia Internacional 
per a l’eliminació de la violència vers les dones- i altres que els municipis 
considerin adequades. 

134. Lluitar per l’eradicació de la violència masclista: en la 
prevenció i l’atenció a les dones i els seus infants - en col·laboració amb el 
SIAD de referència del territori i d’acord amb el desplegament territorial de la 
Llei 5/2088 del Dret de les dones a eradicar la violència masclista.

135. Vetllar pel compliment del Pla de polítiques de dones 
municipal, fent especial èmfasi en la coeducació, l’orientació professional 
no sexista, l’emprenedoria femenina, la inserció laboral paritària i la 
coresponsabilitat dels dos sexes en la vida quotidiana i la concilició amb la 
feina. 

136. Promoure l’aprovació de Plans locals sobre els usos del 
temps, afavorint la incorporació d’aquesta perspectiva en tots els àmbits de 
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les polítiques locals

137. Impulsar la recerca sobre la història local de les dones que 
han format part de la identitat i facilitar-ne la difusió.



Sant Adrià té la urgència d’obrir la democràcia al si de la casa consistorial 
i en l’estil de fer govern. Cal que tornem la política als ciutadans. La nostra 
aposta es decidida per la democràcia oberta i un bon govern republicà que 
estimula el compromís social, el deure i la llibertat dels ciutadans per decidir 
en tots els afers municipals. El repte de viure en una democràcia oberta passa 
per potenciar el control ciutadà als ajuntaments i els pilars per edificar una 
bona praxis són: la transparència, el retiment de comptes, la participació i la 
cooperació. 

Pensem en:

 » Acostar a la ciutadania la política i la gestió municipals en base a 
audiències públiques periòdiques on els regidors donin compte de les seves 
actuacions. 

 » Fer els pressupostos participatius, tant en la fase d’elaboració com en 
la seva posterior avaluació.

 » Assajar noves formes de comunicació més fluides entre el ciutadà i 
l’ajuntament i amb una atenció mes àgil.

La participació
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 » Evolucionar l’actual model de subvencions a les entitats locals a un 
model on els contractes programa o els convenis de col·laboració siguin l’eix 
de relació, allà on sigui possible.

Les nostres propostes:

138. Convocarem una audiència pública trimestral, degudament 
informada a tota la ciutadania, on el ciutadà podrà preguntar sobre qualsevol 
tema que l’afecti i demanar comptes als regidors, ja siguin del govern o de 
l’oposició, de la seva feina. 

139. Obrirem la possibilitat de fer pressupostos participatius.

140. Modificarem el reglament de Participació Ciutadana amb 
l’objectiu de fer-lo més modern, participatiu i obert.

141. Assajarem noves formes de fer política 2.0: enquestes, 
votacions, consultes...

142. Creació dels contractes programa per tal de garantir que les 
subvencions, diner públic, són invertits amb criteris d’igualtat, lleialtat i rigor 
als seus beneficiaris.



A Catalunya l’extrema dreta ha popularitzat el discurs de “primer els de 
casa” que segmenta el principi de solidaritat en funció de si aquest s’aplica 
local o internacionalment als nascuts dins o fora del país, i als que professen 
unes creences més o menys allunyades de la majoria. Aquests discursos 
reivindiquen tancar l’aixeta, com si la cooperació fos un privilegi que “ara no 
toca”, obliden que la solidaritat no és donar el que ens sobra sinó compartir 
el que tenim, i que la cooperació és un acte de responsabilitat i coherència.

Pensem en:

 » Establir criteris ètics, socials i mediambientals en les comptes de béns 
i serveis municipals i adherir l’Ajuntament a la Xarxa de Compra Pública Ética.

 » Dedicar el 0,7 % dels tributs municipals a polítiques de cooperació per 
al desenvolupament i la solidaritat internacional elaborant un Pla Estratègic 
municipal de cooperació i solidaritat.

 » Comprometre el model de cooperació al desenvolupament d’aquestes 
polítiques aportant valor afegit en l’enfortiment de la governança democràtica, 
la construcció de la pau i l’equitat entre dones i homes, prioritzant la feina amb 

La cooperació i la solidaritat
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les entitats solidàries del municipi i projectes d’educació al desenvolupament.

Les nostres propostes:

143. Elaborar un Pla Estratègic municipal de cooperació i 
solidaritat, obert a la participació de la ciutadania, amb especial interès de 
les entitats solidàries i ONG’s pròpies del nostre municipi.

144. Impulsar a escoles, instituts i teixit associatiu projectes 
d’Aprenentatge-Servei. Aquestes propostes educatives que combinen 
processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat ajuden a treballar sobre 
necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

145. Posar en relleu aquelles associacions del nostre municipi, i la 
seva tasca, que treballen per la cooperació internacional.

146. Fomentar de forma coordinada actuacions i propostes per la 
cooperació i la solidaritat.



Tot i la manca de competències, i en molts casos les dificultats 
econòmiques de molts municipis, són moltes les actuacions que es poden dur 
a terme en diversos àmbits per ajudar a l’emancipació juvenil en moments 
de crisis. El model d’Ajuntament que es vol potenciar cal que treballi pel 
seu jovent, que compti amb el jovent per prendre les decisions i que situa 
la problemàtica de l’emancipació juvenil en el centre de l’agenda política 
municipal. La situació de crisi actual no pot ser una excusa per aplaçar les 
polítiques d’emancipació, sinó que precisament fa que aquestes siguin més 
necessàries que mai.

Pensem en:

 » Que l’Ajuntament es comprometi a garantir l’aplicació del Pla Local 
de Joventut. Així com garantir una avaluació participativa amb els i les joves 
del municipi per saber com s’ha aplicat i què es pot millorar.

 » Cal que des dels òrgans municipals i supramunicipals d’atenció al 
joves s’ofereixin serveis gratuïts i individualitzats d’assessorament acadèmic, 
formatiu, laboral i de salut per tal de promoure l’emancipació del jovent.

Joventut
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 » Garantir als joves el pas de l’escola al treball i més i millors oportunitats 
de reenganxar-se a la formació.

 » Reconeixement del col·lectiu de joves sense llar i generar recursos 
per a la seva reinserció i emancipació.

 » Garantir als joves el pas de l’escola al treball i més i millors oportunitats 
de reenganxar-se a la formació.

Les nostres propostes:

147. Ampliació i adequació dels horaris de la biblioteca a les 
necessitats del jovent, en especial durant l’època d’exàmens, quadrar els 
horaris amb les diferents biblioteques del municipi intentant augmentar 
l’horari en aquelles que hi ha més afluència d’estudiants.

148. Crear el Consell de Joventut com autèntic generador 
i coneixedor de les polítiques per a joves que tingui també en compte la 
creació d´un espai o casal per a joves.

149. Dotar el municipi/comarca de recursos educatius com el PFI, 
Escola d’Adults, Graus migs..., per tal que el jovent tingui sempre recursos 
per reincorporar-se a la formació i estar més preparats per incorporar-se 
posteriorment al mercat laboral en les millors condicions.

150. Impulsar les borses de treball, creant registres de joves i 
empreses que demanin i/o ofereixin treball, així com agilitant l’accés a través 
de la xarxa. A més, cal millorar la coordinació entre els municipis i els serveis 
públics d’ocupació per tal de fer eficaços els diferents serveis oferts des dels 
Ajuntaments en matèria de formació i assessorament.



Els nostres barris



Sant Adrià és una ciutat complexa, formada per sis barris, separada 
per infraestructures viàries i ferroviàries, i dividida per la barrera natural 
que representa el riu, el qual dibuixa dues ciutats amb dues dinàmiques 
diferenciades i amb un context socioeconòmic també diferenciat que genera 
desigualtats entre els ciutadans que hi viuen.

El nostre objectiu és el de compactar la ciutat i relligar-la, no volem 
compartimentar-la més sinó tendir cap a la unificació de la trama urbana, 
construir un únic espai cívic on s’integrin els espais pròpiament urbans, amb 
els comercials, industrials i els naturals. La ciutat és un espai que ha de ser 
pel gaudi de tothom i ha de ser capaç d’aglutinar totes les sensibilitats i de 
generar riquesa i ocupació pels seus habitants.

Més enllà de totes les polítiques que hem desenvolupat en aquest 
programa, també pensem que és molt important que en la línia de cosir el 
territori establim polítiques i propostes concretes que donin resposta a les 
necessitats de cada barri. Hem de tendir cada cop més a la transformació 
de l’urbanisme macro a un de micro on s’actua vetllant pels problemes dels 
veïns en la dimensió més quotidiana, sense desatendre les grans inversions 
que afecten a la ciutat en global. Si som capaços de tenir aquesta dualitat 
alternant una visió global de ciutat i una visió al detall de cada barri podem 
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solventar molt millor els problemes que sorgeixin al municipi.

Ens hem de sentir orgullosos de tots els nostre barris i sabem que això 
porta implícit un esforç extra per part de tots els actors per tal de reivindicar 
aquelles coses positives de cada barri, posar-les en valor i facilitar l’intercanvi 
cultural així com l’intercanvi d’experiències. Així, la nostra Festa Major ha de 
ser un punt de trobada de tots els adrianencs on també ampliem la oferta 
a tots els barris però hem de potenciar també i coordinar les festes a cada 
barri o els esdeveniments singulars que tenen lloc a alguns indrets específics 
de la nostra ciutat són part del nostre patrimoni col·lectiu. Hem de fer 
arrelar i consolidar aquelles tradicions que promouen la cultura i fan que 
la ciutadania pugui sortir al carrer i se’l faci seu, és la millor expressió d’una 
ciutat cohesionada, emprenedora i sostenible.



Sant Adrià Nord és el barri que engloba tant el centre administratiu, 
comercial i de serveis de la ciutat, com el casc antic, origen del nucli urbà del 
nostre municipi. En aquest sentit, ambdues zones tenen moltes necessitats 
comunes i, alhora, reptes molt diferents, cosa que fa necessària una gestió 
propera amb la participació constant dels veïns i veïnes per garantir una 
resposta satisfactòria a les diverses demandes que es puguin fer presents.

Aquest barri gaudeix de zones amb molt de potencial econòmic i social, 
però no hi ha una ordenació global que, de forma coherent, estableixi les 
línies d’actuació futures que, entre d’altres coses, garanteixi la recuperació de 
molts petits espais per a la ciutadania. Els reptes a superar són diversos. Un 
d’ells és la finalització del Mercat Municipal, així com el reordenament de tota 
la zona circumdant i de l’àrea del mercat provisional actual, amb l’objectiu 
de reviscolar i reforçar l’activitat econòmica que s’hi desenvolupa. Per altra 
banda, la Rambleta, l’altre gran eix del barri, ha de ser objecte d’una reforma 
profunda per tal que torni a esdevenir un espai de passeig i esbarjo pels 
veïns i veïnes, guanyant espai per a les persones i redissenyant les actuals 
àrees d’aparcament.

Al casc antic, molts carrers i cases que donen un tret distintiu al 
nucli, estan a l’espera d’una oportunitat de rehabilitació i millora perquè la 

Sant Adrià Nord
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ciutadania pugui gaudir d’uns carrers nets, ordenats i dignes, que donin 
bona imatge i contribueixin a mantenir-ne l’esperit. Cal finalitzar el procés 
de transformació dels carrers que queden per reformar, així com repensar tot 
l’espai del passeig de la Pollancreda i la relació amb el barri dels Safarejos.

Pensem en:

 » Els cascs antics han de gaudir d’una especial atenció en tot allò 
relatiu a la carta de colors i materials. Un casc antic digne i maco fomenta 
l’orgull de la propietat ciutat, a més de donar vida i noves activitats a un espai 
on per l’antiguitat dels edificis sempre ens trobem amb espais abandonats.

 » Cal reflexionar sobre l’ordenament i la gestió dels eixos comercials, 
i la seva relació amb el transit rodat, així com amb la mobilitat general de la 
població.

 » S’han de recuperar i dignificar molts petits espais que haurien de ser 
de la ciutadania, que ara mateix resten a l’envit del temps i a la seva sort.

 » Hem d’acabar amb la “provisionalitat” d’algunes zones i reformes, 
donant un sentit més global de ciutat, amb una gestió més coherent i eficient 
dels espais i les relacions de les persones amb l’espai públic.

Les nostres propostes:

151. Reobrir la piscina del Complex Esportiu Ricart i dotar-la d’un 
manteniment digne i global.

152. Remodelar el Pont dels Passadors, sempre que sigui possible, 
eliminant un carril per direcció i destinar-los a un passeig que permeti a la 
gent arribar fins l’arc i per tant als barris del Besòs i Verneda.
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153. Fer una remodelació de la Rambleta, sempre que sigui 
possible, guanyant espai pels ciutadans i acabar amb la situació d’aparcament 
provisional.

154. Ampliar la zona peatonal al voltant de la Plaça de la Vila i de 
la Avinguda Catalunya per enfortir l’eix comercial.

155. Rehabilitar el parc del Passeig de la Pollancreda i que 
esdevingui un espai públic digne.

156. Millorar la il·luminació i instal·lar una càmera de vídeo-
vigilància al parking de la Pollancreda per acabar amb els robatoris i 
desperfectes als cotxes dels veïns.

157. Establir fonts d’aigua pública a les sortides del riu, per a que 
els esportistes puguin hidratar-se.

158. Rehabilitar la masia de Can Rigalt, i fins trobar-li un ús, 
dignificar l’espai que ocupa i informar la ciutadania del patrimoni que 
representa. 

159. Estudiar la viabilitat d’un centre co-working al seu interior.

160. Recuperar el Catàleg de Béns Culturals d’Interès Local i 
establir un Pla Especial de Protecció dels edificis o objectes catalogats per 
evitar la seva pèrdua i depreciació,

161. Cal l’elaboració d’un programa de rehabilitació de façanes, 
carta de colors i de materials, enjardinaments, incentivant amb ajudes 
i posant les facilitats necessàries per a les propietats privades que siguin 
catalogades i estimades com a construccions d’interès local, gaudint d’una 
protecció especial, com per exemple el casc antic amb carrers tals com: el 
carrer Nebot, el carrer Major, el carrer de Sant Bonaventura o els carrers Sant 
Isidre i de l’orella.
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162. Millorar els espais de pipi-cans, dignificant-los per als propis 
gossos i propietaris.



Sant Joan ha estat un barri de Sant Adrià que ha viscut dues grans 
transformacions que han marcat la seva fisonomia. Una primera transformació 
a principis de segle en que va néixer com a barri obrer per donar cabuda a la 
creixent immigració que venia a treballar als complexes fabrils com la CELO o 
Can Baurier, impregnant el seu origen humil i de caire obrer, que encara avui 
perdura entre molts dels seus veïns i veïnes.

La segona transformació va venir durant la segona meitat del segle 
passat amb l’enderrocament de moltes cases baixes per donar pas a 
edificacions majoritàriament d’entre quatre i set plantes, el que va permetre 
un nou creixement demogràfic que donés resposta a una nova necessitat 
d’habitatge.

Des de llavors ha viscut en una espècie d’aturada en el temps que ha fet 
que s’hagi anat quedant cada vegada més distanciat de la resta de la ciutat. 
La vella divisió de “Sant Adrià de dalt” i “Sant Adrià de baix” encara continua 
viva avui dia, a causa d’una falta de polítiques que ajudin al barri a integrar-se 
amb la resta de la ciutat.

Sant Joan Baptista
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Pensem en:

S’ha perdut la sensació de pertinença de barri. Els veïns i veïnes de Sant 
Joan Baptista no es queden al seu barri, en gran part per la desaparició del 
comerç, i pugen al centre a fer vida, amb això el barri ha perdut singularitat.

Les festes de barri, una de les eines de relació entre veïns, han perdut 
part de l’esperit. Ja no es fan tantes activitats adreçades als residents als 
carrers, ni es renova la imatge de la majoria de  tanques que servien per tallar 
els carrers. Cada cop són menys els carrers que tallen la circulació durant una 
setmana sencera i engalanen el seu recorregut.

La proximitat de la planta de tractament de residus i les corrents d’aire 
existents fa que la pudor de la planta durant els mesos de calor faci del barri 
un lloc desagradable per viure-hi. Els problemes amb els sorolls provocats 
per les discotes o diferents esdeveniments també són una problemàtica que 
no permet el dret al descans dels veïns.

Les nostres propostes:

163. Vetllar perquè la reforma del Front Litoral sigui en benefici 
dels ciutadans buscant una inversió que mantingui els espais que ja hi són i 
no siguin objecte de l’especulació.

164. Millora de la il·luminació als carrers transversals entre Av. de 
la Platja i C. Mare de Deu del Carme. Així com dels espais públics tals com 
el Parc de l’escola Catalunya o l’aparcament de l’institut Manuel Vázquez 
Montalbán.

165. Elaboració d’un protocol de neteja del barri amb rondes 
regulars de camió cisterna que baldeji els carrers transversals.

166. Programa de conscienciació i educació als propietaris dels 
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bars per minimitzar la molèstia als veïns per els clients que es concentren a 
la porta a fumar.

167. Adequació i millora dels passos soterrats de l’estació de tren 
i carrer olímpic. Pintatge amb pintura anti-pixades.

168. Fer cates del sòl del voral de les vies del tren per detectar 
possible contaminació provocada per les deixalles descontrolades i en cas 
de resultat positiu tenir una nova via per actuar contra Adif a través del 
departament de medi ambient degut a la desídia del Ministeri de Foment 
espanyol.

169. Redacció d’una nova ordenança de comerç per al barri 
que recuperi i impulsi el teixit comercial al barri, dinamitzant les botigues 
existents i procurant la creació de noves de tipologia variada.

170. Fomentar la participació dels ciutadans al consell de barri per 
vehicular els dubtes que pot generar la transformació del front litoral. 

171. Impuls i dinamització de les festes de Sant Joan Baptista. 
Recuperarem el concurs de carrers engalanats amb categories de millor 
portal, millor interior de carrer i millor programa. (aquesta darrera categoria 
premiarà el carrer que proposi les millors activitats).

172. Seguiment de la qualitat de l’aire i de les olors a l’entorn de la 
planta de tractament de residus, instal·larem sensors que detectin l’olor  (els 
anomenats nassos electrònics) a diversos edificis del barri, les dades dels 
quals seran de públic accés, i actuarem contra la planta de tractament si 
superen nivells recomanats per la Generalitat de la Catalunya.

173. Millorar els pipi-cans del barri, convertint-los en un lloc digne 
tant pels gossos com pels seus propietaris.

174. Gestió del parc recinte de Alcampo per evitar assentaments 



160 ERC Sant Adrià de Besòs

de persones sense sostre i problemes relacionats amb l’alcoholisme i les 
drogues.

175. Establir sensors de soroll, i fer públic l’accés als resultats 
dels mateixos, per garantir que els diferents esdeveniments que es puguin 
desenvolupar en el barri o en les zones properes estan dins dels límits legals 
establers per la Generalitat de Catalunya, i en cas negatiu, dur a terme les 
accions necessàries per garantir el dret al descans dels veïns i veïnes.

176. Potenciar i dignificar el Marina-Besòs com a poliesportiu 
olímpic de referència de tot el municipi, realitzant les tasques de manteniment 
i remodelació adequades per la seva posada a punt.



Històricament, el barri de la Mina no ha gaudit de l’atenció suficient per 
part de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. El fet de la seva proximitat física 
amb Barcelona, ha fet que la ciutat comtal hagi exercit una pressió (moltes 
vegades amb resultats negatius) força important en el barri i per tant en la 
seva evolució. Tot i això, s’han de superar els models de la seva transformació 
que el proposen com a zona tancada a la resta de la ciutat, i que està tenint 
encara uns altíssims costos socials i econòmics. 

Cal doncs, per una banda, gestionar i finalitzar els acords que s’han dut 
a terme entre les diferents administracions implicades, sempre a partir de 
l’acord i el respecte d’allò pactat en el passat, i a més, donar un impuls decidit 
i real per aconseguir que el barri de la Mina se senti part orgullosa de la 
nostra ciutat, i que els seus veïns i veïnes puguin viure amb les mateixes 
condicions i serveis municipals que la resta.

Pensem en:

 » Complir amb el que diu el Pla de Transformació del Barri de la Mina i 
el que ha avalat el Síndic de Greuges.

La Mina
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 » Retornar el poder a les persones del barri que porten molts anys 
treballant i que saben detectar les problemàtiques, generant autèntics canals 
de comunicació amb les entitats i retornar el poder decisori mitjançant una 
política de participació activa i codecisió. 

 » Pensar integralment com a ciutat el barri, generant sinergies amb 
la resta del municipi i garantir que els recursos es destinin a la potenciació 
del barri i a facilitar la solució als problemes quotidians, com poden ser 
l’absentisme escolar o el civisme.

Les nostres propostes:

177. Exigir el compliment del Pla de Transformació del Barri de la 
Mina, tal i com estava acordat.

178. Enderrocar l’edifici Venus i reallotjar als veïns.

179. Proposarem reformar els estatuts del Consorci del Barri 
de La Mina, per integrar dins els òrgans de govern representants de les 
plataformes ciutadanes.

180. Impulsarem un Projecte Educatiu pel barri que inclogui les 
associacions veïnals i les persones a títol individual amb l’objectiu de lluitar 
contra l’absentisme escolar i la integració de les persones en risc d’exclusió 
social al món educatiu i laboral.

181. Assolir com a propis els objectius de la Plataforma d’Entitats.

182. Dotar d’efectius de Policia Local de proximitat i mediadors de 
convivència per garantir l’aplicació de les ordenances en condicions d’igualtat 
a tot el municipi, amb especial interès en el civisme i la delinqüència.

183. Crear un plenari d’entitats específic de la Mina.
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184. Establir una taula de diàleg permanent entre el plenari 
d’entitats i el Consorci.

185. Generar mecanismes d’intercanvi d’informació i ajut entre 
entitats i administracions. 

186. Garantir el civisme i la seguretat pels veïns del barri, fent que 
la Policia Local, Mossos d’Esquadra i els serveis de neteja actuïn com fan a la 
resta de la ciutat.

187. Connectarem la Rambla de la Mina amb el mar, mitjançant 
una passarel·la per sobre de la Ronda Litoral.



La Catalana és un barri nou, a mig fer i enmig de la ciutat. Un barri que 
està naixent, on comença a haver moviment però on manca dinamització 
comercial i on la urbanització encara està lluny d’estar finalitzada. Cal que 
impulsem el barri per tal de fer-ho més habitable, més amable i amb més 
capacitat de teixir una dinàmica comercial pròpia que generi sinergies amb 
la resta d’eixos comercials de Sant Adrià. 

Pensem en:

 » Millorar la urbanització tant en el que fa als espais públics de 
gaudi amb la incorporació d’il·luminació per tal de generar seguretat com 
aconseguir allargar l’avinguda fins el mar, així com sincronitzar els semàfors 
i normalitzar el trànsit rodat.

 » Buscar la dinamització comercial per facilitar l’establiment de nous 
habitants al barri així com de generar ocupació.

 » Prioritzar Sant Adrià, com a propietària dels terrenys, davant dels 
intents d’altres ajuntaments d’aconseguir els terrenys en concessió.

La Catalana
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Les nostres propostes:

188. Millorar de forma efectiva la il·luminació del barri, en especial 
les zones poc transitades.

189. Acabar amb els problemes de distribució d’aigües.

190. Aconseguir baixar l’IBI amb una bonificació especial pels 
reallotjats o persones amb més vulnerabilitat d’exclusió social.

191. Harmonitzar els semàfors per coordinar de forma eficient el 
tràfic rodat amb les sortides i entrades dels pàrquings privats.

192. Repensar les zones d’aparcament, habilitant zones de forma 
provisional per als veïns.

193. Finalitzar la continuïtat de la carretera de la Catalana en 
direcció mar.

194. Urbanitzar la zona pendent d’acord als interessos dels 
ciutadans del barri i de tota la ciutat, prioritzant Sant Adrià per davant dels 
interessos d’altres ciutats pels terrenys desocupats.



Barri amb predominància industrial, per la presència del polígon 
industrial Montsolís, gran eina de promoció econòmica de la ciutat amb 
una gran connexió tant viària com ferroviària amb el centre de Barcelona. 
Hem de ser capaços de connectar aquest enorme potencial industrial i de 
generació d’oportunitats de feina amb la resta de la ciutat, així com fer un 
barri compatible amb la vida dels que habiten les cases que hi han, generant 
seguretat i canalitzant la dinamització de la zona.

Pensem en:

Convertir el Polígon Industrial en un polígon de primera, en un generador 
de feina per la ciutat i una oportunitat de connexió amb Barcelona i amb els 
ciutadans. 

Integrar aquesta zona urbanísticament a la ciutat de Sant Adrià, facilitar 
l’accés i generar una via verda de passeig.

Potenciar el MHIC i col·laborar estretament amb Barcelona per generar 
sinergies que ens facin donar-li un profit millor que el que se l’està donant 
actualment.

La Verneda
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Les nostres propostes:

195. Atraurem inversions al Polígon industrial de Montsolís per tal 
de generar un pol industrial generador d’ocupació.

196. Recuperarem espai pels ciutadans, ordenant la N-II, des 
del carrer Guipúscoa perquè l’entrada a Sant Adrià des de Barcelona sigui 
agradable, connecti el polígon industrial adequadament i permeti als 
habitants del barri gaudir d’un passeig.

197. Tornarem a donar la importància simbòlica i històrica que 
mereix la Creu del Terme, ara arraconada a un lateral del carrer Guipúscoa i 
sense reposar des de la darrera malmesa i sostracció, i la col·locarem a un lloc 
visible al tram central de la via.

198. Connectarem el carril bici des del Carrer Guipúscoa fins al 
riu, per crear vies verdes que permetin creuar Sant Adrià i connectar-lo amb 
altres carrils bici amb la intenció de promocionar el seu ús, així com les seves 
característiques en el que fa a la promoció de la salut i l’esport.

199. Protegirem la singularitat de les cases modernistes del 
Montsolís.

200. Analitzarem la possibilitat d’instal·lar un pas de vianants a 
l’avinguda del Ferrocarril amb Carrer del Tibidabo.

201. Coordinarem amb Barcelona, en la mesura que sigui possible, 
els diferents processos administratius per tal d’obtenir places públiques als 
centres educatius de la zona fronterera entre Sant Adrià i Barcelona.



El Besòs és un barri lluitador de gent treballadora i incansable que 
de sempre ha sabut combinar les seves reivindicacions amb una resposta 
veïnal positiva per tal d’assolir aquells objectius que com a barri s’arriben 
a marcar. Un barri trencat per la Gran via, la via del tren i mig ocupat per la 
Ciutat Esportiva de l’Espanyol que té necessitat de fer un pas endavant en la 
integració amb l’altra banda del riu.

Pensem en:

 » Connectar les dues parts del Besòs separades pel pas de la Gran via, 
mitjançant un pas exclusivament peatonal, de fàcil accés i prou il·luminat.

 » Generar sinergies amb la resta del municipi així com l’impuls d’un eix 
comercial propi.

 » Aprofitar tot el potencial educatiu i territorial per revertir-ho en els 
ciutadans.

El Besòs
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Les nostres propostes:

202. Generació d’un eix comercial propi.

203. Arribar a convenis amb el RCE Espanyol per tal de que la 
ocupació que es generi dins de la ciutat esportiva repercuteixi en benefici 
dels ciutadans adrianencs, per exemple, amb un compromís de contractació 
de gent de la ciutat en un 50 % mínim.

204. Habilitar un pas peatonal per sobre de la Gran Via que 
permeti unir les dues parts del barri del Besòs i faciliti la mobilitat ciutadana.

205. Repensar els topalls dels aparcaments per als cotxes.




	Introducció
	Un nou país, una nova ciutat
	Sant Adrià de Besòs per la Independència

	Identitat adrianenca, ens agrada Sant Adrià
	Democràcia representativa, participativa i directa
	Un nou Sant Adrià net de corrupció

	La ciutat Activa
	Comerç
	Activitat econòmica, la indústria i les TIC
	Món del Treball
	Emprenedoria
	Promoció i turisme

	Espai cívic
	Urbanisme
	Habitatge
	Mobilitat
	El desenvolupament sostenible
	El medi ambient
	El civisme i la seguretat

	Espai per viure
	Comunicació
	La Cultura
	La Salut
	L’educació
	L’esport
	Política lingüística
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