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EL JOVENT CONTRUÏM LA BARCELONA REPUBLICANA 
 
Fa quatre anys, la ciutadania de Barcelona va triar un canvi. Amb l’esgotament del model 
socialista i el govern liberal conservador de Trias va quedar demostrat que calia un canvi 
de model per aconseguir el que sempre hem desitjat barcelonins i barcelonines: una 
ciutat de progrés i llibertat, oberta, justa i acollidora. No podem dir que el govern de 
Barcelona en Comú no s’hagi cregut tots aquests objectius, però la realitat ens demostra 
que som molt lluny del canvi que volíem veure i que van prometre. Som lluny perquè 
s’ha preferit la retòrica als canvis reals, s’ha preferit governar amb els que sempre han 
governat la ciutat a parlar amb tothom, han escollit fer d’oposició a l’oposició enlloc de 
treballar plegats pel bé comú. 
 
Com a Jovent Republicà, volem tirar endavant el canvi i la transformació profunda que 
necessita Barcelona. Volem una Barcelona on puguem viure i no sobreviure. Una ciutat 
que no ens expulsi i que ens doni oportunitats a totes i tots: vinguem d’on vinguem, 
parlem la llengua que parlem, sigui quin sigui el nostre gènere, estimem a qui estimem 
i tinguem els diners que tinguem. Tenim dret a construir la ciutat, a fer-la per nosaltres i 
no pels grans interessos capitalistes. Tenim dret a viure en les nostres diverses cultures 
i a crear-ne de noves. Volem, en definitiva, una Barcelona guiada per l’etern trinomi 
republicà: llibertat, igualtat i fraternitat. 
 
Una Barcelona de llibertat és una Barcelona profundament democràtica, construïda 
entre totes i tots. Volem més democràcia participativa i volem que el jovent en siguem 
els protagonistes. Barcelona ha de ser el que barcelonins i barcelonines vulguin que 
sigui. Cada cop que la ciutat canvia per agradar més a inversors i grans empresaris, es 
fa més esclava i menys sobirana. És també una Barcelona de persones lliures, on 
cadascú pugui teixir la seva vida seguint els seus propis valors, principis i ideals. En 
aquest sentit, tampoc podem deixar de banda la situació del nostre país. Barcelona ha 
d’esdevenir punta de llança de la lluita per l’autodeterminació i la defensa dels drets 
civils i polítics arreu. Liderant, conjuntament amb la resta d’institucions de Catalunya, 
totes les iniciatives que ens portin a la República, amb tot el que porta intrínsec.  
 
Si volem ser lliures, hem de ser iguals: els grans enemics de la llibertat són el capitalisme 
descontrolat, el patriarcat, l’homofòbia i el racisme. No som lliures quan hem d’abaixar 
el cap davant d’un altre, quan la por de passar gana o de patir discriminacions, violència, 
menyspreu, i un llarg etcètera, ens priva de prendre decisions. Volem un ajuntament que 
es posi al capdavant d’aquestes lluites, que treballi per garantir que tothom sigui lliure i 
pugui assolir allò més essencial: la seva pròpia felicitat. Una Barcelona que ens faci 
iguals en la diversitat. 
 
 
 
 
 
 



  

 4 

 
 
I un cop lliures i iguals, no ens queda sinó ser fraterns. Un cop alliberats de les 
dominacions patriarcal, capitalista, racista, homòfoba... serem, per fi, ciutadanes en el 
sentit més ampli de la paraula. Volem que Barcelona sigui una autèntica comunitat 
política i social de solidaritat i cooperació, volem una esfera pública de llibertat i 
confiança. Envers nosaltres mateixes i envers el món sencer.  
 
De la mateixa manera que hem de ser la punta de llança de l’autodeterminació, ho hem 
de ser de les causes globals. Contra el neocolonialisme i la globalització i a favor de la 
pau i dels moviments d’alliberament de classe, gènere, orientació sexual i nació arreu 
del món. Però també cal abanderar la lluita ecologista. Si Barcelona vol ser més 
habitable per tothom, ha de tenir més verd i menys fums. Ha de consumir menys i 
generar menys residus. Sobre tot, ha de fer tot el possible per lluitar contra el canvi 
climàtic: sense un planeta habitable, no hi ha lluita social que valgui. 
 
El Jovent Republicà de Barcelona volem, doncs, posar-nos al capdavant del canvi per 
fer la Barcelona que tots i totes volem: democràtica, justa, verda i solidària. I volem fer-
ho amb tota la ciutadania i amb tots els actors polítics que comparteixin poc o molt 
aquests ideals: perquè el canvi no serà canvi si no és entre totes i tots. Ens hi 
acompanyes? 
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1. ECOLOGISME I SOSTENIBILITAT 
El concepte de “desenvolupament sostenible” creat per les Nacions Unides als noranta 
va obrir la porta a la conscienciació social de l’ecologia. Ara bé, tres dècades després 
ha quedat palès que no hi ha prou en mirar de reformar i reorientar el sistema capitalista 
imperant, cal una reformulació de base. I és que és impossible pretendre créixer 
infinitament en un planeta finit. 
 
El jovent dels barris de Barcelona no ens podem mostrar impassibles davant la posada 
en joc de la viabilitat del planeta. Els Països Catalans no seran realment sobirans sinó 
s'aconsegueix l’autosuficiència dels recursos naturals i energètics propis, és a dir, fins 
que no aconseguim una sobirania local de recursos com l’aigua, l’energia i l’alimentació. 
 
Les pròximes eleccions municipals esdevenen una oportunitat per capgirar el paradigma 
socioeconòmic actual, en aquest context el Jovent Republicà de Barcelona entenem 
l’ecologisme com a eix vertebrador de la nostra ideologia, i per tant, d’acció transversal 
en totes les nostres actuacions polítiques. Defensem un model de ciutat sostenible i 
respectuosa amb el medi natural. És per això que proposem un canvi profund  en el 
model de transport, de producció i consum de la ciutat, així com més presència del verd 
com a subjecte socioecològic. Pensem globalment, actuem localment! 
 

PROPOSTES 
 
§ Farem una ciutat més verda i sostenible 
Accions: 

a. Promourem les espècies autòctones i els models de jardineria amb menys 
consum d’aigua i fertilitzants 

b. Augmentarem els terrats i cobertes verdes de la ciutat promocionant els horts 
urbans i les iniciatives d’agricultura urbana.  

c. Aprofitarem els processos de pacificació i supressió del vehicle privat per 
incrementar els espais verds. 

d. Potenciarem iniciatives amb la idea d’apropar la Serra de Collserola a la ciutat 
creant itineraris ecològics i activitats socials. 

e. Recuperarem l’espai del riu Besòs com a espai de natura, aprofitant el seu valor 
ambiental i fent-lo més proper a la ciutadania.  

 

§ Garantirem l’aigua i l’energia com a drets humans 

Accions: 

a. Municipalitzarem la gestió de l’aigua treballant conjuntament amb l’àrea 
metropolitana.  

b. Consolidarem Barcelona Energia com a operador públic perquè pugui donar 
servei a la ciutadania de Barcelona i de la seva àrea metropolitana.  
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c. Garantirem una major implementació de sistemes de recuperació de l’aigua de 
la pluja per al reg de parcs i jardins. 

d. Instal·larem plaques fotovoltaiques a tots els espais municipals que sigui 
possible i fomentarem la instal·lació en propietats privades.  

 
§ Reduirem els residus que generem fomentant les tres erres: reciclar, reduir i 

reutilitzar.  

Accions: 

a. Promourem la recollida selectiva de residus des de la conscienciació, i  tendint a 
la implementació d’un sistema similar al porta a porta, allà on sigui possible.  

b. Treballarem conjuntament amb el comerç de proximitat la possibilitat 
d’implementar un sistema de recuperació d’envasos amb retorn econòmic i/o 
social per a la ciutadania.  

c. Promourem les iniciatives d’economia circular fomentant la reparació, la 
reutilització i els mercats d’intercanvi.  

d. Iniciarem campanyes de conscienciació en l’àmbit escolar protagonitzats pels 
infants i joves. 

e. Ampliarem la xarxa de punts verds existents a la ciutat millorant també la difusió 
que es fa dels punts verds mòbils. 

 
§ Promourem la sobirania alimentària. 

Accions: 

a. Promourem el consum de productes de temporada i qualitat basats en la dieta 
mediterrània.  

b. Incentivar la implicació dels i les joves a les cooperatives de consum alimentari 
a través de l’escola i l’educació en el lleure. 

c. Impulsarem una campanya per donar fruita de proximitat i ecològica a infants i 
joves dins de l’horari escolar.   

d. Garantirem que qualsevol excedent de menjar, encara apte pel consum, es pugui 
reutilitzar per les famílies que ho necessitin.  
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2. MOBILITAT 
Barcelona és, segons l’OMS, la tercera ciutat més contaminada d’Europa. Cada any a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona moren prematurament 3.500 persones degut a la 
contaminació. Aquesta és una situació límit que no podem obviar i en la que cal actuar 
urgentment des d’una perspectiva metropolitana i de defensa del dret a la salut.  
Actualment ens trobem amb una bona xarxa de transport a nivell urbà, tot i les 
mancances, però deficient pel que fa a la connexió metropolitana. És per això que 
l’acabament de les línies L9 i L10, la baixada dels preus del transport públic, la 
implementació de la T-Mobilitat, i el reforç i millora de la xarxa d’autobusos interurbans 
han de ser les principals passes a realitzar respecte la mobilitat.  
L’objectiu final sempre serà garantir el dret a la salut i mobilitat de tota la ciutadania. Ja 
que aquest és el principal per poder garantir tota la resta. És per això que cal fer una 
aposta decidida i valenta en favor del transport públic i les formes de transport no 
contaminats, reduint cada cop més el nombre de vehicles privats que hi ha i que entren 
a la ciutat, perquè ens hi va la vida.  
 
§ Fomentarem l'ús del transport públic col·lectiu 

Accions: 

 
a. Augmentarem la freqüència dels autobusos i millorarem la velocitat de creuer. 
b. Farem que els divendres hi hagi metro tota la nit. 
c. Redefinirem i millorarem la xarxa de NitBus perquè doni el màxim servei possible 

a les zones d’oci i estudi nocturn. 
d. Apostarem per la implementació d’una taxa de congestió al centre de la ciutat a 

hores punta.  
 
§ Fomentarem l’ús del transport públic no contaminant 

Accions: 

 
a. Fomentar la creació de nous carrils bici segregats, especialment coincidint amb 

les grans vies de transport i els enllaços amb l’àrea metropolitana. 
b. Equipararem les tarifes del Bicing i del Bicing elèctric eliminant qualsevol sobre 

cost de l’elèctric.   
c. Farem compatible la xarxa de Bicing de la ciutat amb la resta de xarxes 

metropolitanes. 
d. Fomentarem la mobilitat a peu apostar per les zones 30 i la pacificació de carrers.  

 
§ Reduirem el preu del transport del transport públic 

Accions: 

 
a. Apostarem per la implementació de la T-Mobilitat garantint una gestió pública.  
b. Allargarem la T-Jove fins als 30 anys i habilitarem el seu pagament fraccionat.  
c. Establirem criteris de renda en els preus de transport públic per facilitar l'accés 

de les classes populars. 
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d. Garantirem que els turistes no es beneficien dels títols de transport finançats 

amb diners públics.  
 
 
§ Apostarem per una connexió metropolitana digna 

Accions: 

a. Reformularem la xarxa de busos exprés interurbans, tot guanyant eficiència 
ecològica i reducció del temps de viatge. 

b. Desplegarem la unió del Trambaix i el Trambesòs per la Diagonal garantint que 
la titularitat i la gestió  de la xarxa siguin públiques. 

c. Promoure l’ús del vehicle compartit com a alternativa sostenible i que fomenta 
l’economia col·laborativa. 

d. Exigirem a l’Estat el pagament del dèficit d’inversions en rodalies i que torni a 
invertir el que li correspon a l’ATM.  
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3. ESPAI PÚBLIC I EQUIPAMENTS  
L’espai i els equipaments públics és allà on ens relacionem, ens trobem i compartim els 
nostres barris amb la resta de veïns i veïnes. Cadascú de nosaltres li donem un ús 
diferent: jugar, realitzar activitats de lleure, passejar, córrer, sortir de festa i un llarg 
etcètera. Però actualment l’espai públic, especialment, no respon a les necessitats de 
tota la ciutadania. Ens trobem davant d’una situació de privatització de l’espai comú 
cada cop major, on la definició dels carrers i les places, així com els usos que es 
preveuen en elles, responen només a una realitat d’home blanc i de mitjana edat.  
 
Cal doncs una ciutat que apliqui una perspectiva interseccional a tot arreu però sobre 
tot allà on totes i tots ens trobem: als equipaments i a l’espai públic. Cal implementar el 
model republicà, potenciar uns usos molt més comunitaris i deixar de banda la visió dels 
equipaments com un lloc que s’ha de gestionar la seva obertura i tancament; i de l’espai 
públic com a zona de pas per anar de casa a la feina i de la feina a casa. És imperant 
definir uns carrers i unes places on puguem fer vida en comú, on ens puguem relacionar, 
participar políticament i socialment i també realitzar activitats d’oci i lleure. En definitiva 
cal redefinir els espais públics de la ciutat com a llocs on totes les persones ens hi sentim 
segures i lliures per poder-ne gaudir i fer-ne ús.  
 
 
PROPOSTES 
 
§ Revertirem el model de privatització actual dels espais i serveis públics 

Accions: 

a. Aplicarem una taxa a les empreses de vehicle compartit que estacionin els 
vehicles a l’espai públic.  

b. Eliminarem les taxes d’ocupació de l’espai públic per a aquelles activitats 
realitzades per entitats sense ànim de lucre.  

c. Revisarem l’ordenança de terrasses, conjuntament amb tots els actors 
involucrats, posant com a prioritat el dret a la mobilitat i el gaudi de l’espai públic.  

d. Apostarem per la gestió cívica dels equipaments juvenils sempre que sigui 
possible.  

 
§ Farem de l’espai públic un entorn segur i amable per a tothom 

Accions: 
a. Aplicarem la perspectiva interseccional en tota reforma o nova construcció que 

es faci a l’espai públic o dels equipaments municipals.  
b. Eliminarem tot rastre de simbologia i nomenclàtor feixista encara existent a la 

ciutat. 
c. Instal·larem lavabos públics gratuïts a l’espai públic, sobretot a les zones d’oci i 

lleure, incorporant la perspectiva del col·lectiu trans.  
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d. Realitzarem un anàlisi dels punts negres de la ciutat on es poden produir 
agressions per aplicar mesures com la millora de l’enllumenat, aplicant sempre 
una perspectiva de gènere.  

 
§ Farem uns equipaments que donin resposta a les necessitats dels i les joves  

Accions: 

a. Establirem la gratuïtat en la reserva d’espais per a entitats juvenils sense ànim de 
lucre.  

b. Obrirem un mínim de dues sales d’estudi nocturnes per Districte de forma 
permanent, i tres en època d’exàmens.  

c. Establirem un nou servei de préstec d’ordinadors portàtils a les biblioteques de la 
ciutat.  

d. Garantirem un espai a totes les entitats d’educació en el lleure, mobilitzant 
principalment locals buits.  

e. Refarem el Pla d’Equipaments i Serveis Juvenils ampliant les propostes 
d’equipaments per donar resposta a les necessitats de cada barri 

f. Promourem que cada barri tingui el seu propi casa de joves autogestionat així 
com un ateneu popular per al veïnat.  

g. Farem que l’Ajuntament no posi traves a la creació de casals i ateneus ocupats i 
els protegeixi de la repressió i els intents de desallotjament.  

 
§ Farem una nova ordenança del civisme i la convivència 

Accions: 

a. Aprovarem una nova ordenança que tingui com a objectiu garantir els drets de 
tota la ciutadania sense criminalitzar a cap col·lectiu.  

b. Treballarem conjuntament amb entitats, associacions i col·lectius afectats per tal 
d’incloure el màxim de perspectives en la nova ordenança.  

c. Reformularem i ampliarem el cos d’agents cívics apostant per la mediació, enlloc 
de la simple sanció, en casos de conflicte.  

d. Garantirem el compliment d’aquesta nova ordenança, així com el pagament de 
les sancions en cas d’infracció, sobretot per part dels turistes que arriben la ciutat.  
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4. TURISME 
 
El turisme a Barcelona no hauria de ser un problema però és evident que des de fa 
temps ho està esdevenint. Malauradament no és un problema nou sinó que ja ve de 
lluny i justament les primeres reivindicacions del barri de la Barceloneta durant el 2014 
exigint a l’Ajuntament que governés el turisme a la ciutat podríem dir que van ser les 
primeres plataformes que van fer possible la victòria, uns mesos després, de Barcelona 
en Comú. Tanmateix aquest nou mandat no ha millorat gaire les coses. Tota Ciutat Vella, 
Sant Antoni i Poble-Sec, entre d’altres, segueixen saturats de turisme, un turisme que 
d’altra banda cada cop és més incompatible amb la vida veïnal.  
 
Des del Jovent Republicà tenim clar per això que el problema no és el turisme en sí, si 
no el model turístic. Un model turístic que consumeix ciutats en lloc de gaudir-les, que 
gentrifica barris enlloc d’enriquir-los, en definitiva un model turístic que posa en perill a 
la mateixa Barcelona. Així doncs cal apostar per un control públic del turisme i de tot el 
que se’n deriva, cal una transformació profunda de model cap a un model molt més 
democràtic i que no expulsi a ningú dels seus barris. Cal garantir que Barcelona segueix 
sent Barcelona, garantir la supervivència dels nostres barris i de la seva gent.  
 
 
PROPOSTES 
 
§ Impulsarem un canvi de model turístic que faci compatible la vida veïnal i el 

turisme 
Accions: 

a. Augmentarem el cos d’inspecció de pisos turístics il·legals amb l’objectiu de 
tancar-los tots.  

b. Millorarem el control públic sobre les plataformes que promocionen habitatges 
d’ús turístic garantint que tots els pisos que promocionin tinguin llicència d’HUT.  

c. Tindrem com a objectiu reduir les llicències d’habitatges d’ús turístic a la ciutat 
garantint que els habitatges buits de la ciutat es destinen a lloguer pels veïns i 
veïnes.  

d. Apostarem decididament per descongestionar el turisme del centre de la ciutat.  
 
§ Garantirem una gestió pública eficient i democràtica del turisme 
Accions: 

a. Farem efectives les sancions aplicables a les plataformes que promocionin HUTs 
il·legals i als propietaris d’aquests habitatges.   

b. Crearem un grup de seguiment del PEUAT per garantir que el creixement que es 
faci a les zones permeses de la ciutat sigui sostenible socialment.   
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c. Revisarem la situació dels busos turístics posant com a prioritat garantir la 
mobilitat del veïnat.  

d. Promocionarem els bitllets de metro específics per a turistes evitant que aquests 
facin ús de la T-10.  
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5. DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ  
Com a republicans i republicanes entenem la democràcia com a molt més que votar 
cada quatre anys en unes eleccions, en aquest mandat hem vist bastants processos de 
de participació ciutadana però també hem vist com després molts no s’han traduït en 
res tangible. És evident que hem d’avançar molt més enllà, explotar al màxim les eines 
que tenim al nostre abast amb les noves tecnologies i repensar els òrgans de 
participació ja existents incorporant una perspectiva interseccional en el seu anàlisi, 
garantint així que tothom hi estigui en igualtat de condicions per poder participar 
políticament i socialment.  
Com a republicans i republicanes també apostem, no només per la participació i la 
promoció de la democràcia directa, sinó també pel rendiment de comptes i la 
transparència. Cal millorar tots aquests processos per garantir que la ciutadania tenim 
la millor informació possible sobre quines polítiques està duent a terme l’Ajuntament i 
per què.   
 
En definitiva, és imprescindible potenciar una cultura política del diàleg i la construcció 
de consensos entre ciutadania, govern i oposició amb el principal objectiu que guanyi 
l’interès general i blindar la participació ciutadana per garantir el progrés de la ciutat, 
independentment del color de futurs governs municipals.  
 
 
PROPOSTES 
 
§ Aproparem l’Ajuntament molt més a la ciutadania 

Accions: 
a. Treballarem per l’elecció directa dels consellers i conselleres de Districte  
b. Promourem debats ciutadans temàtics sobre els principals temes de la ciutat 

incorporant a tots els actors involucrats.  
c. Promourem la celebració de consultes ciutadanes, a nivell de barri, districte i 

ciutat, sobre els principals temes de debat, on el resultat sigui vinculant. 
d. Augmentarem les competències dels òrgans de Districte fent que les decisions 

que es prenen siguin vinculants.  
e. Iniciarem la posada en marxa d’uns pressupostos participatius als Districtes i a la 

ciutat.  
 
§ Fomentarem la participació juvenil  

Accions: 
a. Recuperarem la regidoria d’infància i joventut.  
b. Establirem el vot als 16 anys a totes les consultes ciutadanes que impulsi 

l’Ajuntament de Barcelona 
c. Revisarem els òrgans de participació actuals per mirar de potenciar la participació 

de les persones joves, associades i no associades, en aquests.   
d. Treballarem conjuntament amb el Consorci d’Educació de Barcelona per garantir 

que totes i tots els estudiants d’ESO coneguin els òrgans de participació 
municipals i com hi poden participar. 

e. Apostarem per la coproducció de les polítiques públiques garantint la presència 
de joves en els llocs de decisió. 
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§ Garantirem una societat totalment republicana 

Accions: 
a. Revisarem els òrgans de participació actuals per garantir que hi hagi un bon 

rendiment de comptes per part del govern municipal cap a la ciutadania.  
b. Impulsarem un web de seguiment del compliment de les iniciatives presentades 

pels diferents Grups Municipals tant als plenaris de Districte com els de ciutat.  
c. Establirem mecanismes directes pels quals la ciutadania pugui rebre resposta 

sobre casos concrets de l’actuació municipal.  
d. Garantirem un major rendiment de comptes i transparència en la gestió 

municipal.  
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6. FEMINISMES I LGTBI+  
Avui en dia, el feminisme i la diversitat de gènere són uns moviments estrictament 
necessaris per a la igualtat efectiva a la nostra ciutat. Les dades de la Delegació del 
Govern per a la Violència de Gènere assenyalen que l’any 2017 van haver 3 feminicidis i 
que més de la meitat de la població femenina pateix agressions masclistes, ja siguin lleus 
o greus. Actualment, el masclisme es tracta de manera superada, com si el masclisme 
hagués desaparegut del mapa, però això no és així. Malgrat les dones siguin cada cop 
més apoderades i conscients de les agressions, aquestes no desapareixen. 
 
Per altre banda, la realitat del col·lectiu LGTBI+ a dia d’avui segons les dades del darrer 
informe de l’Observatori contra l’Homofòbia (OCH) al 2017, hi ha hagut un augment 
important de les amenaces, assetjaments i agressions, tant físiques com verbals. 
Barcelona es la ciutat que més incidències registra, i d’aquestes un 26,9% són de joves 
d’entre 18 a 25 anys. Malgrat que a Barcelona aquests últims anys han disminuït, cal 
tenir en compte que el 27,9% de les víctimes no reporta les agressions.  
 
Per aquest motiu, el Jovent Republicà de Barcelona vetllarà per a la igualtat de gènere a 
la ciutat i per a la visibilització d’aquestes realitats. Seguirem lluitant contra les 
discriminacions, agressions i la invisibilització per no seguir el patriarcat i la 
cisheteronormativitat que impregna cada dia la societat en la què vivim. És necessari fer 
front a totes les discriminacions de cada diversitat del col·lectiu LGTBI+. I creiem 
essencial incidir, de forma directe, en els centres educatius per tal de normalitzar, fer 
visible i formar a totes les persones en perspectiva i diversitat de gènere que hi formen 
part, així com crear vies d’informació, d'atenció i denúncia  més properes al jovent, 
protocols en diferents àmbits per eradicar la violència masclista i la LGTBIfòbia, i 
campanyes de conscienciació amb la col·laboració de les entitats del col·lectiu.  
 
 
PROPOSTES 
§ Dotarem els centres educatius en perspectiva i  diversitat de gènere:   

Accions: 
a. Formarem al professorat i al personal d’administració i serveis en la coeducació, 

la perspectiva de gènere i la diversitat de gènere.  
b. Organitzarem tallers anuals per a l’alumnat i les AMPES per tal de donar a 

conèixer els equipaments municipals d’atenció a les dones i el centre de recursos 
LGTBI+.   

c. Crearem protocols d’actuació per tal d’afrontar la LGTBIfòbia, les agressions,  
discriminacions i la violència masclista en els centres educatius.    

d. Organitzarem un taller anual per a l’alumnat i les AMPES amb un professional de 
l’Ajuntament per tal de rebre informació directa sobre les funcions del centre 
d’atenció a la dona i de les entitats que hi ha a la ciutat.  
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§ Aplicarem la perspectiva i la diversitat de gènere als equipaments municipals:  

Accions: 
a. Promocionarem els Punts d’Informació i Atenció a les Dones, el Centres de 

Recursos d’Atenció a la Dona i el Centre Municipal de Recursos LGTBI en espais i 
canals on freqüenta i es comunica el jovent, així com també adaptarem els seus 
horaris als horaris del jovent.  

b. Implementarem lavabos mixtes amb compartiments privats a tots els 
equipaments municipals.  

c. Organitzarem tallers i formacions gratuïtes per a joves tractant temes del 
col·lectiu LGTBI+ i feminisme a tots els centres cívics i biblioteques amb la 
col·laboració de les entitats de la ciutat.  

d. Elaborarem un protocol d’acció contra agressions masclistes i LGTBIfóbiques a 
tots els equipaments municipals. 

 
§ Promocionarem i crearem campanyes feministes i LGTBI+  amb  perspectiva juvenil:  

Accions: 
a. Realitzarem campanyes, formacions, tallers, etc. tenint en compte la perspectiva 

juvenil amb la col·laboració d’entitats, i les promocionarem per xarxes socials, 
llocs d’oci i de cultura general per tal d’arribar al jovent.   

b. Coordinarem campanyes massives de prevenció de violència masclista i de 
LGTBIfòbia en col·laboració amb entitats, associacions i altres institucions.  

c. Organitzarem concursos trimestrals per tal que les entitats facin propostes de 
campanyes fent que la campanya guanyadora sigui impulsada per l’Ajuntament.  

d. Crearem una aplicació mòbil anomenada “Barcelona Antimasclista i Orgullosa” 
per fomentar el contacte directe amb els Centres de Recursos en cas 
d’emergència, informació i consulta.  

e. Dissenyarem un blog en col·laboració amb les entitats de la ciutat i recolzat per 
l’Ajuntament amb informació, assistència i assessorament sobre temes del 
col·lectiu LGTBI+, feminisme i prevenció de la violència masclista.   

 
§ Garantirem la perspectiva i la diversitat de gènere en l’oci nocturn:  

Accions: 
a. Implementarem un protocol a l’oci nocturn amb perspectiva i diversitat de gènere 

per tal que els locals compleixin unes normes bàsiques que garanteixin la 
seguretat del jovent.    

b. Impulsarem un cos d’inspecció, amb perspectiva de gènere, perquè garanteixi el 
compliment del protocol a l’oci nocturn.   

c. Crearem un punt lila amb agents itinerants, en col·laboració amb les entitats 
juvenils, a totes les festes majors de la ciutat on també s’inclogui la perspectiva 
de la diversitat de gènere.  
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§ Implementarem la perspectiva i diversitat de gènere a l’Ajuntament:  
Accions: 

a. Formarem als treballadors públics de l’Ajuntament, Guàrdia Urbana, cossos de 
seguretat de TMB i empreses col·laboradores sobre diversitat afectiva, sexual i de 
gènere, discriminació i violència masclista i LGTBIfòbica.  

b. Crearem un protocol d’actuació amb la Guàrdia Urbana i els cossos de seguretat 
de Transports Metropolitans de Barcelona per a l’atenció i detecció d’agressions 
masclistes i LGTBIfòbiques, i acompanyament a la víctima.  

c. Desplegarem el Consell Sectorial Municipal LGTBI per districtes per tal de 
promoure i incentivar el teixit associatiu entre les entitats dels barris.  

d. Dissenyarem programes de prevenció de violència masclista i LGTBIfòbica a 
l’Ajuntament de Barcelona per als treballadors públics de l’Ajuntament, Guàrdia 
Urbana, treballadors i cossos de seguretat de Transports Metropolitans de 
Barcelona i empreses col·laboradores.   

 
§ Aplicació de la perspectiva de gènere i la perspectiva LGTBI+ en els Centres de Salut 

Públics 

Accions: 

a. Inclourem referències LTGBI+ i amb perspectiva de gènere en els programes de 
salut sexual dels Centres d’Atenció Primària i del Consorci Sanitari de Barcelona. 

b. Dissenyarem un protocol de prevenció de totes les infeccions de transmissió 
sexual (ITS). 

c. Crearem un programa de salut mental per a joves a causa de la LGTBIfòbia, de la 
violència de gènere i per a tractar trastorns alimentaris entre d’altres.  

d. Idearem un programa informatiu sobre les diverses opcions mèdiques per a dur 
a terme la transició de gènere als Centres d’Atenció Primària i del Consorci 
Sanitari de Barcelona.  
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7. DIVERSITAT FUNCIONAL  
L’accessibilitat universal és el conjunt de característiques que ha de reunir un entorn 
urbà, una edificació, un producte, un servei o un mitjà de comunicació, per tal que 
qualsevol persona pugui disposar i utilitzar les infraestructures, els serveis i els 
productes, en igualtat de condicions, independentment de la seva condició física, 
psíquica o sensorial. 

L’accessibilitat universal, per tant, suposa un benefici per tota la societat, tenint en 
compte que qualsevol persona pot tenir alguna limitació en algun moment de la seva 
vida. Per aquest motiu, el Jovent Republicà de Barcelona volem que Barcelona sigui 
una ciutat igualitària i socialment justa, promovent els principis de cohesió, integració i 
inclusió social, la igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat universal, de manera  que tothom 
pugui viure i utilitzar els serveis de la ciutat amb seguretat, comoditat, igualtat, 
autonomia. 

Una ciutat de progrés, igualitària i socialment justa només s’entén des d’una perspectiva 
de voluntat incansable de preservar i promoure els principis de cohesió i integració 
social, igualtat d’oportunitats i accessibilitat universal. I això implica, indestriablement, el 
reconeixement  dels col·lectius de diversitat funcional i el desenvolupament de polítiques 
públiques  integrals sobre les qüestions que els afecten. Com a republicans tenim el 
deure i la responsabilitat de vetllar, escrupolosament, perquè es respectin els drets i 
ningú sigui discriminat.  

 

PROPOSTES 
 
§ Combatrem l’atur del col·lectiu amb diversitat funcional 
Accions: 

a. Treballarem per la inserció laboral creant plans de contractació per joves 
discapacitats amb greus dificultats per trobar feina 

b. Vetllarem perquè es compleixin el percentatge de places de contractació 
reservades per a persones amb diversitat funcional als ens públics municipals. 

c. Crearem l’Observatori Feina i Diversitat Funcional, depenent de Barcelona Activa, 
que vetlli per la inserció laboral, les condicions de feina dignes, assessori i explori 
noves vies d’inserció laboral.  

 
§ Adaptarem Barcelona a les persones amb diversitat funcional 

Accions: 
a. Garantirem la gratuïtat del transport públic per a aquelles persones amb greus 

dificultats de mobilitat.  
b. Millorarem l’accessibilitat a la i de la xarxa de transport nocturn.  
c. Treballarem conjuntament amb el teixit associatiu del col·lectiu per introduir noves 

millores i incorporar la seva perspectiva en tota acció municipal.  
d. Construirem una ciutat amb un planejament i disseny urbanístic que treballi 

l’accessibilitat amb millores com rampes poc pronunciades, semàfors sonors, 
canvis de relleu, etc. 
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§ Farem de la cultura una eina al servei de la inclusió 
Accions: 

a. Crearem un Pla Integral d’Accessibilitat Cultural que coordini la feina feta els 

darrers anys i solucioni les actuals mancances que certs espais puguin presentar.  

b. Defensarem la cultura com a espai i eina d’integració i inclusió, tant a l’espai 

públic com als equipaments culturals de la ciutat.  

c. Donarem suport a iniciatives culturals d’oci, comunicatives o esportives que 

sorgeixin des del col·lectiu. 
§ Garantirem el dret a la participació per a tothom 
Accions: 

a. Garantirem plenament els drets democràtics del col·lectiu en especial, vot secret 

i independent.  

b. Col·laborarem amb les entitats en què s’associen i participen el jovent amb 

diversitat funcional per implantar processos democràtics i participatius.  
c. Afavorirem la participació del col·lectiu en la vida política de la ciutat i oferirem 

plenes garanties i recursos per a la seva plena inclusió.  
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8. SALUT 
El sistema capitalista i les desigualtats econòmiques i socials que aquest comporta 
suposen el principal problema en la salut, física i mental, tant a nivell col·lectiu com 
individual. Pobresa, precarietat, noves formes d'explotació, depressió, neurosi, soledat 
o aïllament. Són les diferents perspectives que ens ofereix avui en dia als joves l’actual 
sistema econòmic. La majoria de les competències directes en serveis de salut, recauen 
en la Generalitat de Catalunya. Per tant, la feina a fer a nivell municipal en temes de 
salut pot centrar-se més en la prevenció de conductes de risc i la promoció d’hàbits 
saludables per garantir una bona salut de la ciutadania, i sobretot en incidir sobre els 
determinants socials de la salut: salut en totes les polítiques. Tot i així, és necessari 
garantir que les prestacions públiques en serveis de salut a nivell municipal arriben a 
tota la població i garantir que arriben a tots els barris de la ciutat.  

Des del Jovent Republicà defensem un model de salut comunitària; un model universal, 
equitatiu, lliure d'estereotips i orientat a la consecució d’un model de societat centrat en 
les necessitats comunitàries i la realització plena de les persones. Parlar de salut pública 
implica que la seva propietat i gestió siguin també públiques. Que mai ningú pugui fer 
benefici de la necessitat. Un model de salut integral que arribi a tot el jovent de la ciutat 
independentment del seu origen, classe social, situació socioeconòmica o lloc de 
residència. Cal tenir en compte que molt sovint els col·lectius més vulnerables són 
precisament els més allunyats dels recursos. 

Existeix una forta desvinculació del jovent envers l'assistència mèdica i aquest sovint 
queda fora de totes aquelles polítiques relacionades amb la salut, infantilitzant-nos o 
estigmatitzant qualsevol conducta fora de la normalitat. El municipalisme ens dóna camp 
d'acció per capgirar aquesta situació a través de la pedagogia i la prevenció.   

 

PROPOSTES 
 
§ Fomentarem la salut com a concepte integral i de forma transversal 
Accions: 

a. Facilitarem l’obertura en horari no lectiu dels patis d’escola així com d’espais 
esportius per tal d’oferir-los a entitats i persones joves per garantir un model 
alternatiu d’oci. 

b. Fomentarem programes d'alimentació saludable des de l’escola i l'educació no 
formal per combatre l’obesitat, cooperant amb mercats municipals i cooperatives 
de consum.  

c. Farem campanyes de promoció de la pràctica esportiva especialment entre 
infants i joves.  

 
§ Previndrem les conductes sexuals de risc. 
Accions: 

a. Creació d’un “Pla de Salut Sexual Jove” per garantir els serveis anticonceptius i 
de sexualitat per a joves 

b. Promocionarem en l’educació d’actuacions preventives de relacions 
sexoafectives de risc i la formació de forma proactiva de les relacions saludables.  
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c. Instal·larem màquines de preservatius, tampons i compreses en centres cívics, 

biblioteques, metro i espais de joves o la seva dispensació gratuïta en altres 
formats. 

 
§ Incentivarem el consum responsable entre joves. 

Accions: 
a. Treballarem conjuntament amb entitats i associacions dedicades a aconsellar 

joves, en especial en els centres d’oci, en la línia de la reducció de riscos i la 
promoció del consum responsable.  

b. Crearem el “Pla Joves i Drogues” on es plantegin polítiques de reducció de danys 
a les persones consumidores així com a l’entorn i la comunitat. 

c. Treballarem per tal que el jovent tingui tota la informació sobre els efectes, riscos 
i conseqüències de l’abús dels tòxics a través de campanyes informatives i tallers 
als centres educatius i socials. 

d. Treballarem per revertir l’estigma que la societat imposa a les persones 
consumidores i apostarem per la legalització per tal que hi hagi un control i 
regulació sobre aquestes substàncies i es pugui donar una resposta efectiva des 
del sistema públic. 

 
§ Promocionarem una perspectiva comunitària amb l’objectiu de reduir les 

addicions i els problemes de salut mental en el jovent.  

 Accions: 
a. Garantirem  que les taules de salut dels districtes incorporin la presencia i la 

perspectiva juvenil, de la mateixa manera que en la resta d’òrgans participatius 
sectorials. 

b. Impulsarem campanyes que fomentin l’ús responsable de les noves tecnologies 
i xarxes socials així com dels problemes que se’n deriven 

c. Crearem un protocol de prevenció, intervenció i sensibilització del suïcidi juvenil.  
d. Formarem a professorat i agents educatius de l’educació no formal per saber 

abordar l’assetjament escolar, el suïcidi i el malestar emocional garantint la millor 
aplicació dels protocols i fer més efectiva la prevenció.  
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9. DRETS SOCIALS  
En els últims anys la bretxa entre aquelles persones amb més renda i aquelles amb 
menys ha augmentat encara més. Només a la ciutat de Barcelona, el 80% de la 
ciutadania sobreviu amb rendes que oscil·len entre baixes i mitjanes, mentre que les 
rendes altes i molt altes es concentra en sols el 20% de la ciutadania. Trobem, doncs, 
un augment de la pobres i de les persones en situació exclusió social o amb risc d’ella. 
Els rics són més rics i els pobres són més pobres, a la vegada que el nombre de 
persones riques disminueix i augmenten les que són pobres.  
Una altra dimensió generadora de desigualtat és la residencial. Els salaris baixos i 
precaris i l’elevada presència de temporalitat expliquen les baixes taxes d’emancipació 
entre els joves. Actualment, relació entre el preu de l’habitatge i la renda familiar és d’una 
cruesa que impedeix accedir a un habitatge digne, i aquestes dificultats d’accés 
habitatge de lloguer així com pràctiques abusives i la mancança d’un parc social públic 
de lloguer assequible, provoquen que augmenti la desigualtat, ja que no hi pot haver 
una vida digne sense un habitatge digne.  
Altrament, factors com la classe social, país d’origen, ètnia o gènere dificulten l’accés a 
la salut física i mental, són el que coneixem com a determinants socials de la salut. En 
aquest sentit, es fa imprescindible treballar per garantir l’accés universal a la salut com 
a mecanisme per reduir la desigualtat i assolir una societat més justa i equitativa.  
Cal treballar per la igualtat efectiva d’oportunitats i de recursos per participar plenament 
en la vida econòmica, social i política i perquè totes les persones joves gaudeixin d’unes 
condicions de vida dignes. Habilitar mecanismes per garantir la justícia social i suprimir 
les desigualtats estructurals del sistema. 
 
PROPOSTES 
 
§ Lluitarem contra la pobresa energètica 

Accions: 
a. Garantirem l’accés universal als serveis bàsics d’aigua i energia per tal que totes 

les famílies puguin viure amb dignitat, independentment del seu nivell de renda.  
b. Exercirem la potestat sancionadora de l’Ajuntament contra qualsevol companyia 

subministradora que incompleixi la Llei 24/2015 
c. Prioritzarem a les famílies en risc d’exclusió social a l’hora de donar-se d’alta a 

Barcelona Energia o al subministrament d’aigua un cop municipalitzada la seva 
gestió.  

 
§ Garantirem la igualtat d’oportunitats i una vida digna a tota la ciutadania.  

Accions: 
 

a. Impulsarem, en col·laboració amb la Generalitat, la implementació d’un 
complement municipal a la Renda Garantida de Ciutadania.  
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b. Millorarem l’atenció individual dirigida a persones joves que es porta a terme des 
dels Centres de Serveis Socials per tal de garantir la igualtat d’oportunitats.  

c. Destinarem ajuts públics a les famílies joves, especialment a les monoparentals 
per accedir a serveis educatius i de lleure pels menors.  

d. Eradicarem el concepte d’assistencialisme i treballarem conjuntament amb tots 
els centres de serveis socials per impulsar polítiques i accions d’apoderament 
ciutadà.  

 
§ Apostarem per una redistribució real de la riquesa 
Accions:  

a. Treballarem en la definició d’una futura renda bàsica universal a nivell municipal.  
b. Augmentarem les inversions a aquells barris amb un menor nivell de renda 

familiar disponible.  
c. Impulsarem el Pla “Barcelona Nord” per donar prioritat a les inversions previstes 

als barris de l’eix Besòs.  
d. Treballarem per aprofitar que els esdeveniments com el MWC tinguin un retorn 

social a la ciutat 
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10. INTERCULTURALITAT I NOVA CIUTADANIA 
Davant del context de crisi humanitària al Mediterrani, i amb una Unió Europea que nega 
els seus valors fundacionals i es pretén convertir en fortalesa inexpugnable, és més 
necessari que mai que des dels municipis desenvolupem polítiques públiques que 
garanteixin els drets humans i el benestar social a tota la seva població, 
independentment del seu origen.   
La situació política, social i econòmica actual a nivell global provoca un augment de 
l’arribada de persones migrades. Per si no fos prou, un col·lectiu molt vulnerable, com 
són els menors d’edat no acompanyats, és el que més està creixent, de forma alarmant, 
i que en molts països segueixin esclatant conflictes bèl·lics no ajuda a millorar la situació. 
Hem de fomentar la participació i l’exercici de la ciutadania per part de les persones 
nouvingudes incidint en la millora de la seva captació i apoderament, sobretot quan 
parlem de dones, i d’una inclusió en perspectiva de gènere.  
 
Des del Jovent Republicà defensem un model de societat catalana basat en drets i 
deures de les persones, en què la interculturalitat i els valors compartits siguin eixos 
d’inclusió en el nostre projecte polític nacional, sabent apreciar i incorporar canvis 
resultants de la interacció entre persones de diferents cultures i procedències. Cal, en 
aquest sentit, que les institucions incloguin una perspectiva intercultural i interseccional, 
és a dir, cal que es facin polítiques que tinguin en compte la diversitat cultural existent. 
Una visió més inclusiva que promogui la interacció entre les diferents cultures presents 
actualment a la nostra ciutat.  
 

PROPOSTES 
 
§ Tancarem el Centre d’Internament per Estrangers de la Zona Franca (CIE) 
Accions: 

a. Posarem en marxa tota la maquinària de l’Ajuntament de Barcelona per buscar 
les vies legals a través de les quals poder tancar la vergonya democràtica que 
representa el CIE de la Zona Franca.  

b. Posicionarem a l’Ajuntament de Barcelona davant de les institucions espanyoles 
i internacionals advocant per tancar aquesta presó del terror, la tortura i la 
vergonya. 

 

§ Solucionarem la situació dels manters i venedors ambulants 
Accions: 

a. Donarem una resposta real i efectiva a la situació dels manters garantint en tot 
moment els drets humans  

b. Constituirem una cooperativa de treballadors ambulants per tal de donar-los una 
oportunitat laboral digna.  

c. Posicionarem a l’Ajuntament de Barcelona en la defensa dels drets humans més 
elementals i contra la xenofòbia, instant al canvi de la legislació espanyola.  
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§ Farem de Barcelona una ciutat d’acollida i refugi 
Accions: 

a. Col·laborarem amb la Generalitat i l’Estat central per poder acollir el màxim de 
persones que ho necessiten.  

b. Crearem un xarxa de ciutats d’acollida amb tots aquells municipis i ciutats dels 
Països Catalans, i d’arreu de l’Estat espanyol, per poder disposar del recursos 
necessaris i coordinar les polítiques d’acollida de persones refugiades i migrants.  

c. Farem polítiques de seguiment a menors no acompanyats que vetllin per la 
seguretat i la seva correcta formació i inclusió, també  un cop assoleixin la majoria 
d’edat.  

d. Treballarem per la creació d’espais d’interacció i aprenentatge de les diferents 
cultures i evitar així la creació de guetos.  

 
§ Impulsarem un Front popular i associatiu contra el feixisme i el racisme 
Accions:  

a. Promourem campanyes municipals de convivència, tolerància i respecte i 
vetllarem perquè els serveis d'atenció ciutadana tinguin incorporada la 
perspectiva intercultural  

b. Potenciarem i ampliarem projectes, com la xarxa antirumors, per trencar amb 
estereotips racistes, rumors i falses afirmacions aportant informació clara i 
transparent a tota la ciutadania. 

c. Crearem espais d’intercanvi institucionals i associatius entre les diferents cultures 
i entitats per potenciar la interacció i la mediació per evitar la creació de guetos, 
l’aïllament i la xenofòbia, apostant fermament per l’associacionisme educatiu.  

d. Esgotarem totes les vies legals i institucionals per tancar qualsevol dependència 
que promogui l’odi, personant l’Ajuntament com acusació particular en tots els 
casos que sigui necessari. 
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11. CULTURA 
Una gestió cultural adequada és un pilar de gran importància per tal d’assolir una 
societat lliure, justa i democràtica: les societats garants d’una cultura plenament 
desenvolupada i accessible a tots els estrats socials han pogut desplegar un ventall de 
propostes plenament polítiques i assolir la cohesió d’un teixit associatiu inclusiu i 
igualitari a tots els nivells 

Com a Jovent Republicà defensem una política cultural basada en dos principis: 
democratització de la cultura i democràcia cultural. Una cultura democratitzada és una 
cultura a l’abast de tothom, sense barreres. La democràcia cultural és, senzillament, el 
principi que dóna valor a totes les manifestacions culturals vinguin d’on vinguin. La 
nostra ciutat té un teixit cultural ric i divers, i volem posar-ne en valor totes les seves 
formes. També és una gestió democràtica de les polítiques culturals: el model 
tecnocràtic pel qual s’han regit les darreres legislatures ha potenciat els projectes 
estrella i ha provocat una política de grans esdeveniments i que massa vegades només 
valora el retorn econòmic i la possibilitat de renovar (i gentrificar) barris. La cultura 
genera valor i aquest valor ha de ser per tothom. Volem també una ciutat on els i les 
artistes puguin viure dignament, especialment a l’inici de les seves carreres. 

Tenint consciència de tots aquests factors, el tipus de societat que com a barcelonins i 
barcelonines volem promoure ha de quedar reflectit en un model cultural enfortit per la 
participació de tots i totes, per tal de teixir conjuntament una Barcelona autònoma i 
autocrítica, amalgamant l'heterogeneïtat de què gaudeix, tant a nivell humà com 
d’història i de tradicions que li són pròpies i no poden ser obviades. 

 

PROPOSTES 

§ Defensem el dret universal a gaudir de la cultura sense discriminacions ni 
obstacles de cap mena. 

Accions: 

a. Treballarem per l’accés gratuït o a preus populars a tots els museus municipals i 
altres institucions i esdeveniments culturals. Lluitar per a eixamplar-ne l’aplicació als 
espais de titularitat privada o d’altres administracions. 

b. Promocionarem de la presència d’art a l’espai públic urbà. Eixamplarem el programa 
Música als Parcs i revisarem la normativa de músics de carrer. Promocionarem l’art 
plàstic urbà. 

c. Fomentarem la col·laboració entre escoles i institut, centres d’ensenyament artístic i 
l’associacionisme cultural per a estendre la pràctica de les arts entre infants i joves. 
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§ Fomentarem l’associacionisme cultural i la cultura popular. 

Accions: 

a. Garantirem que totes les entitats culturals tinguin accés a locals dignes. 

b. Ampliarem les línies de suport i assessorament a les entitats, simplificarem els 
processos d’accés a subvencions. 

c. Donarem un suport especial a les entitats culturals formades per persones 
nouvingudes o d’origen immigrant. 

d. Facilitarem l’ús d’equipaments municipals, quan calgui, per a la transmissió de la 
cultura creada: concerts, exposicions, mostres... 

 

§ Defensarem una ciutat on els artistes puguin treballar en condicions dignes. 

Accions: 

a. Promourem l’art jove als espais culturals de la ciutat. 

b. Crearem de beques i programes de protecció a la innovació artística de les 
dinàmiques de mercat. 

c. Impulsarem un conveni del sector cultural a la ciutat de Barcelona per al treball digne 
d’artistes i professionals de la cultura. 

d. Promourem la presència d’artistes joves i locals als festivals i esdeveniments 
culturals de la ciutat. 

e. Lluitarem contra qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere, classe, origen 
ètnic... en el sector cultural. 

 

§ Implementarem una governança democràtica del sistema cultural barceloní. 

Accions: 

a. Dissoldrem de l’ICUB i recuperació del control democràtic de la cultura per part de 
l’ajuntament i la ciutadania. 

b. Farem del Consell de Cultura un òrgan amb poder per a participar en el disseny de 
polítiques culturals i fiscalitzar de l’acció municipal. 

c. Promoció dels processos participatius en matèria cultural amb professionals, 
amateurs i ciutadania. 

d. Crearem espais de treball en matèria cultural a nivell de barri i de districte. 
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§ Defensarem una xarxa d’equipaments culturals que combinin excel·lència i 
projecció internacional, sempre amb vocació de servei públic.  

Accions: 

a. Crearem la biblioteca central de Barcelona. 

b. Promourem el paper dels museus i centres artístics com a laboratoris d’innovació i 
creació cultural. 

c. Promocionarem el diàleg entre els centres de creació cultural establerts amb els 
centres d’educació cultural. 

d. Treballarem per ampliar els centres i crear-ne de nous per a garantir un ensenyament 
artístic públic i de qualitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 29 

 
12. EDUCACIÓ 

L’educació és un dels tres pilars fonamentals en els que es basa el procés d’emancipació 
d’una persona, per tant, apostar-hi fermament des de l’administració pública no ha de 
ser una opció sinó un deure. En el moment de canvi que es troba la nostra societat convé 
millorar la política educativa actual, fer noves inversions en tots els sentits i incloure als 
estudiants en la presa de decisions envers el que els involucra. Així com també apostar 
de forma convençuda per garantir la formació professional com a opció més que vàlida 
en el procés de formació del jovent.  
 
Cal un model d’educació 0-18 com a eina essencial per garantir la igualtat 
d’oportunitats, és per això que cal evitar la segregació escolar i garantir que totes i tots 
els joves poden accedir a ser allò que volen ser i, en definitiva, poden construir el seu 
projecte de vida un cop acabin el seus estudis i s’hagin d’incorporar plenament al món 
laboral.  
 
 
PROPOSTES 
 
§ Lluitarem per un model educatiu d’èxit: des de la bressol fins a l’educació 

superior. 
Accions: 

a. Augmentarem l’oferta d’escoles públiques a través del Consorci d’Educació de 
Barcelona.  

b. Crearem i augmentarem beques concretes per l’ensenyament teatral, musical i 
artístic, també com extraescolars.  

c. Crearem un departament d’innovació pedagògica al Consorci d’Educació per 
impulsar projectes amb metodologies innovadores, conjuntament amb entitats i 
experts. 

d. Garantirem un correcte assessorament dels i les joves sobre les possibilitats 
acadèmiques que tenen després de l’educació obligatòria. 

 
§ Farem que la Formació Professional tingui el prestigi que mereix. 
Accions: 

a. Potenciar la Fundació Barcelona Formació Professional per fomentar el 
desenvolupament de projectes d’innovació educativa dins el camp de la FP.  

b. Impulsarem la formació dual als centre de FP i apostarem per un correcte 
seguiment individualitzat posterior a la formació. 

c. Promourem que els centres de formació professional obrin xarxes internes per 
adquirir ofertes al mercat laboral als alumnes.  

d. Adaptarem la FP dual a la realitat del teixit productiu barceloní i català per garantir 
la correcta incorporació al món laboral.  

 
§ Apostarem per la coeducació i l’ensenyament en la diversitat. 
Accions: 

a. Lluitarem contra la segregació escolar de qualsevol tipus a les aules.  
b. Treballarem conjuntament amb els consells d’educació i direccions de centre per 

formar a tot el personal en la coeducació i saber actuar en casos d’assetjament. 
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c. Apostarem per augmentar el nombre de professionals com psicòlegs, educadors 

socials, etc., als mateixos centres educatius, per prevenir situacions 
d’assetjament i actuar-ne si es donen.  

d. Impulsarem una coordinació transversal entre el Consorci d’Educació de 
Barcelona i la regidoria de feminismes de l’Ajuntament per garantir la perspectiva 
de gènere i de diversitat de gènere.  

 
§ Garantirem el dret a l’educació com a motor de canvi social. 
Accions: 

a. Garantirem beques menjadors al llarg de tota l’educació obligatòria a totes les 
persones que ho necessitin.  

b. Reduirem el preu de les escoles bressol que han de pagar les famílies, apostant 
per una tarificació social justa, segons renda, que pugui arribar a la gratuïtat en 
alguns casos. 

c. Garantirem que cap infant o jove es quedi exclòs d’una activitat extraescolar per 
motius econòmics.  

d. Incentivarem l’educació en el lleure com a eina per garantir la igualtat 
d’oportunitats i l’aprenentatge fora de l’aula.  
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13. TREBALL I MODEL ECONÒMIC 
Sempre ens havien venut que si ens esforçàvem, estudiàvem i fèiem el que havíem de 
fer tindríem una feina per poder viure tranquil·lament. Després de la crisi de 2008, que 
més de 10 anys després encara arrosseguem, tota aquesta lògica que ens havien 
explicat es va destruir. Tot el que ens havien explicat ha resultat mentida. Ara la formació 
ja no et garanteix cap lloc de treball però si n’aconsegueixes no tenim cap garantia de 
poder construir el nostre projecte de vida amb aquesta feina, perquè el sou i els drets 
laborals que tenim són precaris. 	

Cal, doncs, un nou model laboral, però també un nou model econòmic. Hem de superar 
l’economia de mercat i apostar per un sistema que aposti per crear riquesa compartida. 
Que ens permeti viure dignament a tots i totes i reforci la cooperació. Que no generi més 
desigualtats. Barcelona és una ciutat capaç de tenir una economia exitosa, avançada i 
capaç de produir béns i serveis d’alt valor. És el nostre deure com a jovent republicà 
posar aquest potencial al servei de tothom: passem del lucre privat a l’èxit compartit. 

 
PROPOSTES: 
§ Promourem la millora de les condicions laborals, introduint la perspectiva de 

la joventut en el mercat laboral. 
Accions: 

a. Establirem un Salari Mínim de Ciutat de 1.100€ i treballarem perquè aquest sigui 
metropolità.  

b. Farem que les pràctiques laborals en les institucions municipals siguin 
remunerades. 

c. Garantirem que les persones joves estiguin informades dels deus drets i deures 
laborals.  

d. Impulsarem mesures d’equitat salarial 1:10 a les empreses públiques municipals. 
e. Lluitarem contra les formes d’ocupació precària i insegura. 

 
§ Augmentarem l’ocupació juvenil i la seva qualitat. 
Accions: 

a. Realitzarem un gran acord amb sindicats i patronal per garantir una quota mínima 
de persones joves a les mitjanes i grans empreses de la ciutat.  

b. Promocionarem la contractació de persones joves a les PIMES de la ciutat.  
c. Establirem una quota de contractació juvenil a les contractacions públiques on 

sigui possible 
d. Establirem certs incentius fiscals a les PIMES que contractin de forma indefinida 

i a temps total des del primer moment.  
 
 
§ Iniciarem la transformació del mercat laboral a nivell local cap a un model 

productiu basat en el coneixement i la innovació. 
Accions:  

a. Recolzarem a aquelles Start-ups impulsades per joves durant els seus primers 
anys de creació i consolidació.  

b. Impulsarem un nou pla d’obertura de locals buits als barris perquè aquests puguin 
encabir noves iniciatives de co-treball o autoocupació per a joves.  

c. Impulsarem la creació de vivers d’empreses d’alt valor afegit i/o relacionades amb 
les TIC.  
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d. Promocionarem les cooperatives com a entitat jurídica a l’hora de crear nous 

negocis. 
 
§ Lluitarem per la igualtat efectiva de les dones i del col·lectiu LGTBI+ en el món 

laboral. 
Accions: 

a. Impulsarem que les empreses que treballen amb l’Ajuntament tinguin un protocol 
d’actuació i atenció a la víctima davant de casos d’agressions masclistes i 
LGTBIfòbiques.  

b. Aplicarem la perspectiva de la diversitat de gènere en les polítiques i programes 
de Barcelona Activa.  

c. Impulsarem polítiques que garanteixin la correcta incorporació al mercat laboral 
del col·lectiu LGTBI+, en especial el col·lectiu trans.  

d. Garantirem que totes les empreses municipals, així com totes les que treballen 
amb elles, compleixin uns requisits de paritat de gènere en els seus llocs de 
direcció així com la equiparació salarial real.   

 

§ Impulsarem la transformació del model econòmic municipal envers una 
economia d’èxit i justa. 

Accions: 
a. Liderarem un pacte amb governs i actors socials contra les desigualtats 

econòmiques. 
b. Farem polítiques econòmiques amb perspectiva interseccional per a evitar 

discriminacions de qualsevol tipus en l’accés a recursos. 
c. Lluitarem contra qualsevol forma d’apropiació o us del patrimoni compartit de la 

ciutat en benefici del lucre d’uns pocs i promourem les iniciatives que gestionin 
els béns comuns en favor de la ciutadania. 

d. Promourem el cooperativisme i totes les iniciatives que promoguin unes relacions 
laborals igualitàries i justes. 

 
§ Impulsarem una economia més verda i sostenible. 
Accions: 

a. Promourem la transformació de l’activitat econòmica existent seguint criteris de 
sostenibilitat ambiental. 

b. Inclourem criteris més estrictes de sostenibilitat en la captació d’inversió 
estrangera. 

c. Donarem suport a les iniciatives d’economia circular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 33 

14. HABITATGE 
L’habitatge és, juntament amb el treball digne, un dels elements essencials en 
l’emancipació juvenil. Actualment però, com a joves, no se’ns està garantint aquest dret 
i hem de seguir vivint amb els pares fins ja ben passats els 20. Cosa que fa impossible 
plantejar-se, a curt termini, iniciar un projecte de vida propi.  
 
La situació de l’habitatge a Barcelona respon a la deriva d’un model que no s’ha sabut, 
ni volgut, aturar. La situació de tenir un parc públic d’habitatges que només representa 
l’1,5% de tots els habitatges de la ciutat mentre que la mitjana europea està en el 15% 
és el clar exemple. Aquesta situació, conjuntament amb el model turístic desbocat i 
sense control, l’augment desorbitat dels preus del lloguer i una bombolla especulativa 
que no acaba de petar fan que la ciutat de Barcelona ara mateix no garanteixi el dret a 
l’habitatge digne, i concretament el dret del jovent a emancipar-se.  
 
Cal doncs, un lideratge públic clar i ambiciós per l’ampliació del parc públic d’habitatges 
de lloguer, per aturar els desnonaments, que actualment la gran majoria són per 
l’impagament del lloguer, i per destruir d’arrel aquest model especulatiu que ven la 
nostra ciutat. En definitiva, l’objectiu ha de ser garantir un habitatge digne a tot barceloní 
i barcelonina. 
 
 
PROPOSTES:	
	
§ Garantirem el dret a l’emancipació del jovent 
Accions: 	

a. Augmentarem el nombre d’habitatges públics de lloguer.  
b. Garantirem que dels nous habitatges públics de lloguer que es construeixin es 

destini un mínim d’un 15% per a joves.  
c. Impulsarem una nova línia d’ajut municipal a l’emancipació per les persones 

joves.  
d. Garantirem que les persones joves estiguin informades dels seus drets i deures 

com a llogateres.  
	
§ Garantirem l’habitatge com a dret fonamental 
Accions:	

a. Posarem tota la maquinària de l’Ajuntament al servei d’aturar els desnonaments, 
impulsant, entre d’altres, nous ajuts al pagament del lloguer.  

b. Instarem a l’Estat a regular el preu del lloguer a la ciutat i a l’Àrea Metropolitana.  
c. Garantirem l’assessorament a totes aquelles persones en situació d’impagament 

i que tinguin el risc de ser desnonades.  
d. Mantindrem i ampliarem el registre d’habitatges buits per garantir que no hi hagi 

cap habitatge buit mentre hi hagi una sola persona al carrer.  
e. Posarem tots els recursos possibles per tancar tots els habitatges d’ús turístic 

il·legals.  
 
 
§ Promourem un parc d’habitatge digne i sostenible 
Accions:  

a. Reforçarem els ajuts a la rehabilitació per acabar amb les situacions 
d’infrahabitatge existents.  

b. Marcarem l’objectiu que el 15% del parc d’habitatges de la ciutat sigui públic, 
seguint la mitjana europea.  

c. Evitarem per totes les vies possibles la construcció d’habitatges rusc a la ciutat.  


