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0. Això va de futur
A Badalona En Comú Podem som municipalistes i, entenem la ciutat com un
espai de llibertat, igualtat i fraternitat. Fem nostres les aspiracions dels veïns i
veïnes de Badalona que volen viure, treballar, i gaudir d'un model de ciutat
inclusiu, de convivència i de solidaritat.
A Badalona En Comú Podem considerem que les polítiques socials han de
garantir, el dret a l'habitatge, l'alimentació i els serveis bàsics dels sectors més
vulnerables de la ciutadania. Volem una ciutat inclusiva en la qual, els espais
públics siguin de tots i totes, i que l'educació i la salut siguin de qualitat; que
promocioni la creació de treball i doni seguretat a la seva gent; que treballi per la
igualtat de gènere, i que aporti solucions a la mobilitat i al transport. Una ciutat
en què, la cultura, l'esport i el lleure siguin patrimoni de tots i totes.
Un projecte de ciutat que miri al futur i fomenti un desenvolupament econòmic
ecològicament sostenible. Apostem per una ciutat activa i referent en la seva
gestió d'adaptació al canvi climàtic i que avança per sobre dels objectius marcats
per les conferències internacionals. Farem propostes per superar la
desvertebració crònica de la nostra ciutat, corregint la bretxa existent entre els
nostres barris.
L'Ajuntament és el responsable de gestionar els serveis d'atenció a la ciutadania
i de posar en marxa els projectes de millora de la ciutat. Entenem que cal avançar
en la implantació de l'administració electrònica i una modernització de
l'Ajuntament que permeti una major eficiència i transparència de la seva gestió.
Lluny d'alimentar una guerra de banderes, Badalona En Comú defensa una
democràcia de qualitat, on totes les opcions es puguin expressar amb respecte,
buscant una solució política inclusiva, capaç de contenir la pluralitat de les
diferents sensibilitats identitàries, en el marc d'una ciutat plural.
Badalona En Comú Podem crida a totes les badalonines i badalonins
progressistes a sumar-se a un projecte de ciutat socialment més habitable, i més
inclusiu i sostenible.
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1. Badalona justa i inclusiva
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1.1. Serveis socials
A Badalona, com és característic de les societats modernes complexes, la
singularitat de les persones s'articula al voltant de diferents formes
d'identitat col·lectiva. Entre les més rellevants, cal destacar: la família, la classe,
el gènere, la nacionalitat, la religiosa i la política. A la vegada, aquesta societat
es relaciona al voltant dels drets i deures propis de la ciutadania d'una societat
democràtica. Aquestes dues dimensions, les particularitats identitàries i els drets
i deures de ciutadania, són les que cal considerar a l'hora d'establir unes
polítiques d'inclusió social que donin cohesió a la població de la nostra ciutat.
L'actuació en aquest terreny ha de contemplar aspectes de caràcter transversal,
com són les polítiques d'igualtat de gènere que han de travessar totes les àrees
d'actuació de l'Ajuntament, i les polítiques concretes destinades als col·lectius,
que per les seves particularitats i per ser minoritaris corren el risc d'exclusió.
La inclusió social requereix polítiques actives que promouen la igualtat entre
homes i dones, entre joves i gent gran, que integren la diversitat, que donin
garanties d'una vida independent de les persones amb diversitat funcional,
que erradiquin la pobresa infantil i atengui els col·lectius més vulnerables.
Unes polítiques orientades a promoure la igualtat de gènere, la promoció de les
relacions intergeneracional, i d'eines per l'autonomia personal de les persones
amb diversitat funcional.

Volem avançar cap a uns serveis socials bàsics propers, centrats en les
persones, menys basada en l'assistencialisme i d'orientació comunitària.
Badalona En Comú Podem proposa unes polítiques que potenciïn l'acció
comunitària com a motor de canvi, enfortint les xarxes de suport social, i creant
els espais adients perquè tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida,
sense deixar de donar resposta a les emergències socials.

Les nostres propostes es desenvolupen a partir de sis eixos bàsics:



Atenció a les persones en risc d'exclusió social.
Actuar sobre la realitat amb capacitat d'apreciar els canvis. Necessitat
d'una diagnosi permanent sobre aquesta realitat.
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Adequació i dotació dels recursos econòmics, tècnics i humans. Garantir
una bona planificació, gestió i eficiència.
Potenciar el treball col·laboratiu amb l'administració de la Generalitat.
Promoure el treball col·laboratiu i els acords de cooperació amb les
entitats del tercer sector.
Polítiques preventives que potenciïn l'acció familiar, grupal i comunitària,
orientada cap a la inclusió social i la integració de la diversitat social de la
ciutat.

ATENCIÓ
A
LES
PERSONES
EN
Garantir uns ingressos mínims per a tothom





RISC

D'EXCLUSIÓ

Garantir la gestió de les prestacions econòmiques per a tota la població
que tingui necessitat
Aprovar un reglament d'ajuts econòmics d'urgència social.
Extensió de la tarifació social a tots els serveis municipals.
Combatre la feminització de la pobresa, amb mesures específiques i
coordinant-ho amb la regidoria de feminisme.

Serveis bàsics d'atenció social










Atenció a la gent gran en perill d'exclusió (Programa RADARS, Barcelona,
Badalona). No hi ha seguiment de la persona després de fer les
deteccions de necessitat i les derivacions. Necessitat d'establir
mecanismes de seguiment de cada cas del programa.
Atenció a l'absentisme escolar i suport a l'escolarització.
Atenció a les persones sense sostre. Aprovant el padró social per a les
persones sense sostre (sense domicili estable), perquè puguin accedir a
les ajudes socials i a la sanitat pública. Engegant una campanya de
sensibilització entorn la pobresa i el respecte per a les persones sense
sostre i crear un centre d'acollida per a la gent sense sostre, espai de
dutxes públiques i de guixetes segures per a dipositar les pertinences dels
sense sostre.
Garantir el dret a l'alimentació a tota la població: replantejar el model de
"Banc d'aliments" des d'una perspectiva de drets i justícia alimentària.
Sobretot de dret a una bona alimentació variada i amb proteïnes (carnpeix); crear menjadors socials per a les persones necessitades.
Serveis d'atenció a domicili: Teleassistència, àpats, neteja.
Odontologia bàsica prioritzant la població infantil i gent gran.
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Promoció de l'autonomia personal.






Expedients de Llei de dependència: agilitzar i garantir els drets de les
persones que ho tenen reconeguda la dependència, exigint també la
responsabilitat de la Generalitat.
Plans d'atenció individual (PIA): fomentar l'elaboració d'aquests plans i el
seu seguiment.
Expedients de mobilitat reduïda: agilitzar i garantir els drets de les
persones amb mobilitat reduïda, també fent-ne seguiment.
Envelliment Actiu: coordinar els Serveis Socials amb la regidoria de Gent
Gran per millorar l'atenció i les propostes d'activitats que fomenten
l'envelliment actiu per als diferents perfils de població de gent gran.

Dret a l'habitatge. Llar per a tothom, i accés a subministraments bàsics















Gestió dels ajuts dels serveis bàsics d'electricitat, gas i aigua.
Recuperar l'Oficina d'Eficiència Energètica per atendre les famílies
derivades de Serveis Socials, amb l'objectiu de millorar el seu habitatge i
alhora reduir les factures.
Oficina d'Assessorament Jurídic per a persones amb risc de
desnonament.
Oferir ajudes per l'arranjament d'habitatges com actuacions directes
municipals, per a llars amb dificultats econòmiques.
Ampliar les intervencions públiques vinculades al Projecte Àngels, de
rehabilitació.
Oferir subvencions a la rehabilitació, instal·lació d'ascensors, i instal·lació
de plaques solars per a l'autoconsum.
Negociar amb les grans companyies elèctriques i exigir-los que exerceixin
la seva responsabilitat en actuacions vinculades a l'accés als
subministraments bàsics i la correcta instal·lació dels sistemes elèctrics
en habitatges.
Liderar el projecte europeu "Reconnectant al Besòs", impulsat pel
Consorci del Besòs, per a persones sense llar.
Fer treball social amb les persones i famílies que viuen en assentaments.
Crear un equip propi de Serveis Socials que atengui a les persones sense
llar, amb l'objectiu d'oferir-los els mateixos recursos que les persones que
poden accedir als serveis territorials (amb empadronament), i amb una
especialització en sensellarisme.
Des de Serveis Socials, s'ha de gestionar les mesures platejades en
l'apartat de mesures a curt termini del programa d'habitatge (apartat 2.1.).
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ANALITZAREM I ACTUAREM SOBRE LA REALITAT





Dissenyar un model de recollida d'informació que ens permeti avaluar i
donar respostes eficaces i eficients a les necessitats detectades.
Fer un observatori dels sectors en exclusió social i dels sectors amb risc
de poder estar-ho, com a mecanisme per preveure futures situacions
d'exclusió social.
Establir un sistema d'avaluació permanent dels canvis de l'entorn social
sobre el qual es treballa.

ADEQUACIÓ DELS RECURSOS: PLANIFICACIÓ, GESTIÓ I EFICIÈNCIA






Cal un ajustament des d'una gestió integral de les necessitats, orientada
a resultats fiables, factibles i mesurables anualment.
Servei de Direcció Estratègica Serveis Socials. Sobre l'informe anual del
2018.
Planificació.
Dotarem als serveis socials d'un pressupost i de professionals suficients
per a fer front als reptes socials.
Trasllat dels serveis socials corresponents al districte 4 al local de l'antic
centre de planificació familiar del carrer Mare de Déu de Lorda, actualment
està ubicat al mercat de la salut en un lloc inadequat i massificat.

TREBALL COL·LABORATIU AMB LES ADMINISTRACIONS




Garantir i enfortir la coordinació entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i l'Ajuntament de Badalona en matèria de Serveis
Socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.
Reclamarem una major implicació de totes les administracions amb
competències en els serveis socials municipals.

TREBALL COL·LABORATIU AMB EL TERCER SECTOR
Elaboració d'un catàleg de totes les entitats del sector organitzada pels àmbits
d'actuació.
Establir un marc de col·laboració amb les entitats del tercer sector a partir dels
objectius bàsics del nostre programa:


Establir un marc de diàleg per a la definició de les necessitats. Posar en
valor les aportacions de les entitats que treballen en el tercer sector.
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Definició dels objectius de treball col·laboratiu:
1. Pobresa familiar i vulnerabilitat.
2. Infància i joventut.
3. Solitud i discapacitat en la tercera edat.
4. Establir un sistema de coordinació i balanç dels projectes col·laboratiu.

POLÍTIQUES
SOCIALS
DE CAIRE COMUNITARI











DE

PREVENCIÓ

I

INTERVENCIÓ

Impulsarem les polítiques de caràcter comunitari que tinguin com a
objectiu central el repte de combatre les desigualtats i reduir les taxes de
pobresa. També amb la finalitat de generar més quotes de benestar i
igualtat d'oportunitats.
Orientació del treball comunitària al voltant d'uns valors definits:
Participació, corresponsabilitat, democràcia, justícia i cohesió social.
Apostarem pel treball grupal i comunitari com a eina per abordar els
problemes individuals de manera col·lectiva. Aquest treball permetrà un
enllaç real entre la població, l'administració pública, la comunitat i el
territori.
Apostarem pel treball comunitari per a les polítiques socials de prevenció,
intervenció i cohesió social.
Elaborarem un diagnòstic de les necessitats de la ciutat, i en concret, de
cada barri i/o districte. Elaboració de sistemes d'avaluació.
Crearem un observatori de bones pràctiques de l'àmbit grupal i comunitari.
Donarem Suport a les iniciatives veïnals.
Impulsarem accions preventives per detectar i abordar la solitud no
volguda de les persones grans.

1.2. Gent gran
Aprovar una estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment (2019-2031) que
reculli la idea de foment de l'envelliment actiu i la idea que la gent gran autònoma
pot relacionar-se i participar activament a la societat conjuntament amb totes les
franges d'edat (infants, joves i adults), amb mesures concretes per aplicar des
de 2020. Temes a treballar:


Casals i centres de gent gran:
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o Adequar el Casal de Gent Gran de Canyadó en un nou espai
històricament reivindicat.
o Fer el manteniment i reformes adequades als casals i espais
actuals de gent gran, perquè no torni a passar un problema com el
de Can Mercader.
o Crear nous Centres de Dia, adaptant la ciutat a les necessitats de
l'envelliment de la població segons les característiques de cada
barri.
o Actualitzar la política municipal de casals de gent gran amb nous
projectes basats en els seus interessos i en projectes innovadors.
Reforçar la formació i programes dels Serveis Bàsics d'Atenció
Social (SBAS) per adequar-los a les necessitats de les persones
grans.
o Reforçar l'atenció domiciliària i l'accés a la teleassistència.
o Elaborar un Pla i un protocol contra els maltractaments a la gent
gran, comptant amb totes les àrees municipals implicades i entitats
del sector, així com amb altres administracions que actuen a la
ciutat.
o Liderar una millora en l'atenció a la dependència, exigint la part
corresponent a la Generalitat i reforçant el servei propi municipal.


Habitatge:
o Treballar per crear habitatges tutelats, i nous centres residencials
basats en un model més adaptat a les persones i a la nostra ciutat
densament poblada, i no als grans centres residencials.
o Creació d'habitatges amb serveis, o col·laboració i lideratge amb
administracions i entitats que ens ajudin a fer-ho possible.
o Adaptacions funcionals a la llar per fomentar que les persones
grans visquin a casa seva.




Treballar els programes de respir per a persones cuidadores.
Equipaments cívics i espais polivalents: adaptar programes de lleure i
culturals de l'ajuntament a les necessitats de la població de la tercera edat,
fomentant allò que ja funciona i potenciant nous programes
intergeneracionals.
Horts urbans: ampliar els horts urbans dedicats a la gent gran, incloent-hi
programes intergeneracionals i altres projectes innovadors, també
fomentant la participació de les dones grans.
Targeta rosa: ampliar l'accés de la targeta rosa, homogeneïtzant el servei
amb altres ciutats metropolitanes, per garantir criteris d'igualtat.
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Salut i Esport: potenciar els programes d'esport i salut per a gent de la
tercera edat, amb l'objectiu de garantir l'envelliment actiu al conjunt de la
població.
Ampliar la col·laboració dels programes de formació per a persones
adultes i gent gran, com les aules d'extensió universitària.
Crear una campanya i guia LGTBI per a gent gran als centres residencials
i altres espais relacionats.
Crear el consell assessor de Gent Gran.
Col·laborar amb les entitats vinculades amb la gent gran per tirar endavant
els projectes actuals, reforçar-los i crear-ne de nous segons les línies
estratègiques d'envelliment.

1.3. Diversitat funcional
Hem de garantir els drets socials de les persones amb diversitat funcional, les
quals han de poder:



Accedir físicament a tots els espais, activitats i serveis de la ciutat.
Han de poder participar-hi a qualsevol nivell, amb les mateixes condicions
i oportunitats que la resta de la ciutadania.

1.3.1. Inserció laboral









Potenciar la Oficina Tècnica Laboral (OTL), dirigit a persones amb
malalties mentals, fent accions d'orientació i acompanyament laboral.
Potenciar el Programa de mesures actives d'inserció: Dirigit a persones
amb risc d'exclusió social, incloses les persones amb diversitat funcional.
Potenciar el Programa "Badalona Inclou": contractacions de persones
amb diversitat funcional, amb acompanyament durant tot aquest temps i
realitzant actuacions de treball, formació, orientació i inserció.
Prioritzar la contractació, als plans ocupacionals, de persones derivades
de serveis socials amb perfil de diversitat funcional.
Seguir potenciant el contacte i col•laboració entre els insertors amb
Serveis Socials i empreses CET, adaptant-se a les necessitats que
sorgeixen.
La nova llei de contractació a nivell estatal dóna la possibilitat de reservar
contractes amb empreses CET i afavorir la contractació de persones amb
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diversitat funcional. Es va començar a treballar al govern anterior però s'ha
de consolidar.
Potenciar el Servei de Suport a la Inserció laboral de persones amb
discapacitat (SSIL).
Cal vestir tot això en un pla o programa conjunt des d'on planificar i millorar
la coordinació entre serveis i amb les entitats implicades.

1.3.2. Accessibilitat








Taxi amic, porta a porta: no limitar els viatges mensuals.
Servei d'accessibilitat a la platja i a l'aigua (temporada de bany): garantir
aquest servei, ampliant el servei segons la demanda existent, i fomentarne l'ús.
Itineraris inclusius d'excursions a la Serralada Marina: creats al mandat
anterior, pendents d'inaugurar.
Pla d'actuacions per a la millora de l'accessibilitat i adaptació als museus
de Badalona, teatres, i altres espais culturals, concerts, festes, activitats i
recursos.
Fer complir la normativa d'accessibilitat a la via pública i al comerç, amb
el suport del Pla d'Accessibilitat 2019-2023 (llei DOGC 6742 del 4 de
novembre de 2014).

1.3.3. Inclusió i autonomia










Invertir en els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç.
Crear un programa de vida independent amb servei municipal
d'assistència personal, comptant per hores i flexible. Es pot comptar amb
entitats d'iniciativa social i empreses del sector acreditades.
Potenciar els habitatges de vida independent (alternatives a residència
comuns):
habitatges
domotitzats,
per
a
persones
amb
discapacitat intel•lectual, o amb trastorn mental, group-home per a
persones sordcegues i subvencions per a projectes de vida independent.
Potenciar les llars-residència.
Suport a la programació d'entitats i foment d'activitats estables de lleure
inclusiu per a infants i joves amb diversitat funcional.
Esport inclusiu: inclusió als Centres Esportius Municipals, compartint
activitats dirigides i fomentant activitats adaptades.
Publicar en paper i web la Guia de Recursos per persones amb diversitat
funcional de totes les tipologies.
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1.3.4. Participació



Treballar amb entitats per estendre els conceptes d'accessibilitat i inclusió.
Fomentar la participació ciutadana a través de la creació del Consell
d'Accessibilitat Municipal (CAM) de Badalona.

1.4. Educació
Volem una Badalona educadora, on tots els seus membres siguin conscients del
seu potencial educador, i treballin conjuntament per portar fins al límit les
potencialitats de cada persona, des de la igualtat i el respecte a la diversitat. La
ciutat educadora reposa sobre l'escola, però va més enllà.
Les escoles de la ciutat educadora són obertes al seu entorn, inclusives, i totes
les persones, grans i petits, hi aprenen a partir de l'acció. Fomenten la relació
entre l'educació formal i la no formal, són obertes al seu entorn, inclusives
coneixen el teixit associatiu i les activitats de lleure del seu entorn i les incorporen
en el seu marc educatiu, com a element important en la socialització i integració
social dels infants. Fomenten l'aprenentatge de petits , joves i grans a partir de
l'acció comunitària. I més enllà d'aquestes ens trobem amb l'educació al llarg de
la vida. La ciutat educadora reconeix l'educació infantil com plenament educativa,
i fa de la formació professional i de la formació de les persones adultes espais
de desenvolupament.
La Badalona educadora procura que cada ciutadana i cada ciutadà trobi
oportunitats per a l'aprenentatge i per al creixement, i promou un projecte
educatiu gestionat democràticament. S'organitza en comissions i grups que
proposen, realitzen i revisen la feina feta. Farem de l'educació una prioritat de
les nostres polítiques municipals, perquè sabem que l'educació és la porta
d'entrada a molt d'altres drets, i que enfront d'una onada neoliberal i
conservadora, hem de defensar-la com un bé públic i comú, al servei de la
llibertat i la justícia social. Posarem la petita infància al centre de les nostres
polítiques educatives.
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1.4.1. Educació d'infants de 0-3 anys
Apostarem per l'educació de tots els infants de 0-3 anys a la ciutat fent ús
d'escoles bressol públiques i d'espais familiars, des d'un model municipal proper
a les famílies, més equitatiu i de major qualitat. Per fer efectiu aquest compromís:








Defensarem la tarifació social en els preus públics de les escoles bressol
implantada al darrer mandat pel govern del canvi.
Construirem les noves escoles bressol municipals pendents garantint que
a cada districte de la ciutat hi hagi oferta pública municipal 0-3, segons les
necessitats actuals.
Mantindrem la tarifació social de les escoles bressol, i revisarem el model
de gestió, els estàndards de qualitat, inspeccions, i també els criteris
d'accés a les mateixes.
Exigirem al Departament d'Ensenyament el retorn dels deutes del
finançament de les escoles bressol municipal.
Una Badalona educadora per corregir les desigualtats educatives de
partida que afecten les veïnes i els veïns en situacions socials més
vulnerables.

1.4.2. Defensa de la igualtat d’oportunitats








Lluitarem contra les desigualtats educatives, i un ensenyament públic de
qualitat com a pas imprescindible per avançar cap a una igualtat
d'oportunitats educatives amb independència de l'estatus social d'origen
de les persones que participen en projectes educatius.
Fomentarem la demanda de l'escola pública a tota la ciutat amb
campanyes municipals específiques.
Encarregarem un estudi sobre la segregació escolar a la ciutat, i
elaborarem un pla per combatre aquesta segregació.
Revisarem de cara al curs vinent del mapa educatiu de la ciutat.
Promourem la construcció d'un nou centre educatiu públic a la zona 4 de
la ciutat, amb l'objectiu de cobrir tota la demanda. No volem que s'hagin
de forçar noves línies (bolets).
Impulsarem un programa de beques menjador per garantir l'accés a
l'alumnat que reuneixi les condicions de susceptibilitat i risc d'exclusió amb
ajudes universalitzades prioritàries en les zones amb més alt risc
d'exclusió. Ho garantirem també per a la secundària, aconseguint un àpat
diari, i la tarifació social, posant especial atenció a l'alumnat en risc
d'exclusió i dificultats econòmiques i familiars, resolent els casos on no el
centre no té menjador.
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Elaborarem de nou un Programa contra l'absentisme escolar, per garantir
el dret a l'educació, generant propostes adequades als interessos i
necessitats d'infants i joves. Tot en coordinació amb Serveis Socials,
altres àrees municipals i entitats vinculades al territori i a l'atenció a la
infància i adolescència.
Dotarem les escoles dels recursos personals i materials imprescindibles
perquè la inclusió a l'escola sigui una realitat, reclamant a la Generalitat
les places necessàries d'educació especial, i una correcta gestió de
substitucions. I atenent aquells casos que se'ls vulnerin els drets.

1.4.3. Equipaments i recursos per a un ensenyament
públic de qualitat











Construirem els CEIPs pendents: Badalona Port, Montigalà i Ventós-Mir,
incorporant, si cal, despesa pública municipal per la descontaminació dels
terrenys de l'escola Badalona Port. Exigirem a la Generalitat els instituts
pendents de construir: Ventura Gasol i La Riera. També exigirem
l'adaptació i adequació de les instal•lacions del Pau Gargallo, per
consolidar-lo com a centre de referència d'ensenyament d'arts. Serem
exigents amb el govern català de les retallades que s'amaguen darrere
d'una bandera.
Farem el seguiment de l'adaptació de les noves "escola-institut" a la
formació en secundària, tant pel que fa a plantilles com a instal•lacions:
Sant Jordi, Rafael Alberti i Baldomer Solà. Exigirem el compliment
d'aquest anunci per part de la Generalitat. I reivindicarem aquest model a
nous centres.
Els nous Instituts-escola, hauran de tenir un sistema de beques propi de
secundària per a poder anar al menjador escolar.
Defensarem mantenir totes les línies d'escola pública, i combatrem el
tancament de línies en període de preinscripció, potenciant l'escola
pública com a oferta prioritària. També s'han de mantenir les places de
necessitats especials educatives un cop finalitzat el període de matrícula.
Tirarem endavant un programa de renovació i millora dels centres
educatius, garantint també el seu manteniment, amb la planificació i
dotació econòmica adequada.
Prioritzarem la pacificació dels carrers a l'entorn dels centres educatius,
per reduir la contaminació al voltant de l'alumnat, i fomentarem i
impulsarem els camins escolars, els projectes de carril bici, transport
públic i dotar els centres de mobiliari o espais per estacionar patinets i
bicicletes.
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Destinarem una partida pressupostària amb caràcter de continuïtat per
portar a terme un programa de, segons la tria metodològica i pedagògica
de cada centre, socialització de llibres de text i material didàctic i fungible,
i/o ajut a adquisició d'ordinadors, segons les necessitats del centre i les
famílies.
Eliminarem barreres arquitectòniques dels centres educatius de la ciutat,
i establirem mesures per fomentar les escoles inclusives i accessibles,
incloent-hi les activitats extraescolars.
Volem garantir l'accés a les activitats extraescolars, que siguin
assequibles per a tothom, i valorant tant el temps de lleure del migdia com
de la tarda, i els Casals d'Estiu o en període de vacances (Nadal i
Setmana Santa). L'Ajuntament ha de liderar programes que garanteixin
aquest accés.
Oferirem un catàleg d'oferta d'activitats extraescolars i casals amb
especialització per zones, i potenciant habilitats artístiques, esportives,
musicals tecnològiques, etc.
Recuperarem el programa "Art a l'Escola" per garantir que tots els nens i
nenes de la ciutat puguin accedir a l'art i la cultura independentment dels
seus ingressos.
Promourem que totes les escoles tinguin accés als teatres municipals per
a espectacles, així com farem un programa de disposició d'equipaments
municipals a cost zero, amb un catàleg de recursos i tenint en compte la
planificació del curs escolar.
Fomentarem la coordinació i l'intercanvi d'experiències educatives entre
escoles.
Establirem i blindarem col·laboracions entre centres frontissa (que formen
part de municipis diferents), especialment entre Badalona i Santa Coloma
de Gramenet, per donar facilitats a l'alumnat afectat, incloent-hi activitats
extraescolars.
És necessari l'edició d'una guia de recursos educatius, culturals i socials
de ciutat de cara a facilitar a les escoles el coneixement dels mitjans
disponibles que genera la ciutat.
És necessari que a les escoles de primària es mantingui la figura d'Oficials
d'ofici per a poder donar una atenció imprescindible a l'escola en aquelles
tasques de petit manteniment i d'obertura i tancament escolar.
Invertirem en tots els serveis que donen atenció a la infància,
especialment la infància en risc, on els centres educatius tenen un paper
clau en detecció, i atenció a través de recursos i activitats inclusives, per
oferir una igualtat d'oportunitats. I perquè els centres educatius també es
beneficien d'una millor atenció social a la infància en altres àmbits
municipals.
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Reclamarem a la Generalitat les places i plantilles necessàries als Centres
d'Educació Especial, així com fomentarem que hi hagi més recursos a la
resta de centres per incloure el màxim d'alumnat possible.
Lluitarem per la reducció de ràtios (20 alumnes per classe), i com a govern
defensarem les escoles públiques al costat de les FAMPAS davant la
Generalitat o allà on faci falta.
Impulsarem campanyes municipals pel foment de la matriculació a l'escola
pública.

1.4.4. Consell Escolar Municipal, una eina de participació






Elaborarem un Pla de Formació de Famílies, conjuntament amb
les FAMPAS i AMPAS o AFAS, adaptat a les necessitats de les famílies i
l'alumnat.
Defensarem un pacte de ciutat entre les diferents forces polítiques del
consistori al voltant de les necessitats de l'Escola Pública senyalats en
aquest programa.
Consell Escolar Municipal: ens comprometem a convocar-lo amb rigor,
renovar els membres del CEM i totes les taules i comissions de treball:
participants, objectius, mitjans, programa i revisió.

1.5. Salut
La salut no és només l'absència de malaltia. En un dret universal que figura en
totes les lleis i constitucions que ens concerneixen. Defensem un concepte de la
salut que supera el marc biomèdic d'absència de malaltia, entenem la salut com
una forma de vida autònoma, solidària i joiosa i ho considerem un dret
fonamental per a totes les persones.
La salut individual i col·lectiva depèn de determinants de tipus social, econòmic,
ambiental i laboral, i com aquests condicionen la nostra vida i el nostre futur, la
qual cosa es tradueix en un pitjor estat de salut entre els col·lectius socialment
menys afavorits. Només amb intervencions intersectorials sostingudes,
equitatives i eficients que posin en pràctica l'enfocament de la salut a totes les
polítiques es pot aconseguir una millora substancial de la salut de tothom i la
reducció de les desigualtats socials en salut. A més fragilitat, risc, i desigualtat,
major atenció i recursos: Lluita activa contra desigualtat de gènere, classe social
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i estatus econòmic i lloc d'origen. Cal dedicar especial atenció a les edats de
major fragilitat (joves i grans).
La sanitat pública és el sistema que ha de garantir l'assistència i cura a la salut
de totes les persones. Tot i que les competències en sanitat estan majorment
transferides a les CCAA, l'imperatiu de vigilància i atenció incumbeix a totes les
administracions, incloent-hi la municipal. D'altra banda, els determinants socials
són de competència compartida.
Qüestions com el medi-ambient, l'habitatge, l'educació, l'alimentació,
l'urbanisme, la salubritat, el proveïment d'aigües, tractament de residuals, migambient i contaminacions (atmosfèrica, marina, sonora, lluminosa, etc.), plagues
i epidèmies, veterinària, i riscos urbans per a la salut tenen connotacions locals i
municipals. Així mateix, l'atenció sanitària ha de ser universal (sense excepció ni
exclusió), no repagada, integral, de qualitat, solidària i equitativa.
Cal que totes les regidories incorporin la perspectiva salut a les seves polítiques
i avaluïn l'impacte en salut de les seves accions i també que incorporin accions
destinades a actuar sobre els desequilibris socioeconòmics que se situen a la
base dels problemes de salut dels individus i la comunitat.

1.5.1. L’acció municipal en el camp de la salut
Les necessitats en salut, sanitat, en atencions socials i dependència seran motiu
d'especial prioritat de l'autoritat municipal, estigui en el seu àmbit competencial
o sigui per a reclamar-la a una altra administració. La Salut pública així com, la
salut laboral, mental, i comunitària són eixos centrals en un sistema que
reconeixem com "Primarista", és a dir que pivota a partir d'una Atenció Primària
suficient, finançada, continuada i ben equipada.
A Badalona existeixen dues entitats prestadores de servei i gestió sanitària i
sociosanitària. La pública neta, ICS, Institut Català de la Salut i BSA (Badalona
Serveis Assistencials). Cadascuna atenen a la meitat de la població, tant a
primària com a especialitzada. Encara que BSA és una empresa concertada dins
el CATSALUT té una composició pública amb un Consell d'Administració de total
composició municipal. Per tant no hi ha d'haver discriminacions ni diferències a
la baixa en cada un dels dos territoris.
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Caldrà garantir una equiparació de la qualitat i nivell assistencial per dalt (a l'alça)
que permeti considerar a cada ciutadà i ciutadana de Badalona el mateix nivell i
protecció. Des de Badalona En Comú Podem treballarem per a:


















La reducció de les llistes d'Espera (de veritable desesperació de vegades)
en tots els nivells: Atenció Primària, especialitzada, proves
complementàries, i finalment intervenció quirúrgica o terapèutica. Des de
l'Ajuntament ens comprometem a exigir el compliment dels terminis
d'atenció al ciutadà als proveïdors de Serveis de salut.
Impedir a la introducció d'oferta privada en els centres públics, i que Els
Serveis i atencions que "s'externalitzen" o sigui es privatitzen, acaben
derivant els escassos recursos públics a beneficis d'empreses privades.
Separació nítida entre sector públic (dret) i sector privat (negoci) Cal exigir
que tot el finançament públic es destini a Serveis públics. La
dita "col•laboració públic-privada-social és sovint un eufemisme i de fet un
mètode d'enginyeria financera, d'encobriment i espoli de recursos públics.
L'actuació contra la massificació de les Urgències, amb la posada en
marxa immediata d'un CUAP o centre d'urgència a Primària, promès i
incomplet en els temps.
Reposició de les places amortitzades de metges i resta de personal,
retribuïts i en condicions dignes.
Equips suficients i cobertura de les necessitats que es vagin generant:
primària, pediatria, especialitats, diagnòstic, fisioteràpia, atenció mental,
etc. Actualment es necessita que a tots els centres d'atenció
primària hagi un servei de pediatria.
Avaluació dels impactes en salut mesurats en funció de cada actuació de
govern: la salut en totes les polítiques i l'estudi de totes les seves
repercussions.
Revertir les retallades a tots els centres d'atenció primària i hospitalària.
Promourem la salut comunitària com a mesura preventiva per aconseguir
millorar la salut de totes les persones.
Durem a terme campanyes de sensibilització per garantir el dret al
consentiment informat i a la integritat física de les persones intersexuals,
per garantir l'autodeterminació de gènere de les persones joves trans.
Promourem la cultura d'aliment saludable als mercats, escoles i instituts.
Finalment una participació social, sense la qual no es pot construir un
sistema públic, que d'altra banda pertany a la ciutadania que el paga.
Normalització de presència i participació de les associacions ciutadanes,
sectorials i especialment veïnals (FAVB) en els òrgans de planificació
gestió i control del sistema. Amb veu i amb vot, és a dir amb capacitat de
codecisió.

19

1.6. Infància i adolescència














Invertir en infància i adolescència en situació de vulnerabilitat (en més
recursos econòmics i humans)
Impulsar la Taula d'Infància i Adolescència de Badalona (TIAB), liderant
des de l'ajuntament les polítiques d'aquest àmbit, posant especial atenció
en infants i adolescents en risc.
Dur a terme les mesures previstes al Pla Estratègic 2019-2022 de la TIAB.
Planificar les polítiques educatives de 0-3, d'infantil i primària, des de la
perspectiva dels drets d'infància, de manera transversal i proactiva, tenint
en compte les diferents necessitats segons el barri.
Potenciar el Consell d'Infants per ajudar a implementar les polítiques
públiques des d'una mirada d'infant.
Fer propostes, conjuntament amb les entitats vinculades amb
l'adolescència, per crear òrgans de participació d'aquest col•lectiu, o
reforçar els existents.
Reforçar l'EAIA a Badalona, i treballar per una millor atenció i prevenció
en infància des dels serveis socials fins als serveis més especialitzats,
exigint també la implicació de la Generalitat i altres administracions.
Treballar els drets d'infància a l'ajuntament transversalment, amb una
planificació específica al respecte.
Incloure polítiques de joventut 16-18 anys, especialment joves en risc,
amb els quals no s'està treballant. Això inclou el treball conjunt amb la
Generalitat pel que fa als MENAS.

1.7. Joventut
Badalona mai ha estat una ciutat pensada per la gent jove i per les seves
necessitats. La joventut de la nostra ciutat està obligada a exiliar-se per motius
econòmics a l'estranger o a altres ciutats. Veiem, a més, la limitació de qualsevol
altaveu del jovent per canviar la realitat. L'associacionisme juvenil és ignorat i
cada vegada se sent més aliè a la vida política. Mentrestant, la gent jove es veu
obligada a viure un present on no pot desenvolupar els nostres projectes de vida:
no només per la precarietat, sinó també perquè han buidat la ciutat d'una
educació i de suport envers la cultura.
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Davant d'aquesta situació, des de Badalona En Comú Podem tenim molt clar
l'horitzó que volem per a les persones joves: un horitzó d'emancipació.

1.7.1. Horitzó d'autonomia per l'associacionisme juvenil
La vida associativa a Badalona és dinàmica i diversa, però no rep suport del
govern municipal i quan el rep no està a l'altura de les expectatives o no s'adapta
a les necessitats de les entitats. Necessitem que el dinamisme que tenim en
l'àmbit juvenil es converteixi també en participació en totes aquelles qüestions
que preocupen les persones joves. Per això, proposem:




Treballar en la creació d'un òrgan representatiu de les entitats que treballin
amb projectes amb joves. Aquest organisme ha de ser el referent de
l'administració a l'hora d'interpel·lar les persones joves, arribant a
processos de codecisió en totes les àrees implicades.
Impulsar polítiques de radicalitat democràtica en totes les associacions de
la ciutat que garanteixin el relleu generacional i permetin espais còmodes
de participació per a la participació de les persones joves.

1.7.2. Horitzó de vida digna
Per a garantir el ple desenvolupament dels projectes de vida que té la gent jove,
cal plantejar un model de ciutat de Badalona pels joves. Necessitem passar d'una
ciutat que obliga a les persones joves que hi viuen a exiliar-se per motius
econòmics a ser una ciutat que generi oportunitats. Per fer-ho realitat, lluitarem
per a:






Impulsar polítiques que permetin una emancipació juvenil digna a través
de mesures com dedicar una part de les borses d'habitatge a dotacions
joves. S'ha de combatre els elevats preus dels lloguers i afavorir els
interessos dels joves.
Fer de Badalona una ciutat d'oportunitats formatives per a les persones
joves, posant en relleu la seva oferta i no retallant-la com s'està produint
des del govern de la Generalitat.
Impulsar campanyes de sensibilització per garantir el dret al consentiment
informat i a la integritat física especialment del jovent del col·lectiu LGTBI.
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1.7.3. Horitzó públic per un transport de qualitat
El dia a dia de molta gent jove que estudia o treballa fora de Badalona són hores
i hores de transport. Per garantir que el transport sigui realment públic i eficient
cal que des de l'Ajuntament s'impulsin mesures valentes que supleixin la falta
d'iniciatives per part de l'Estat i la Generalitat. Badalona necessita més
comunicació amb els centres d'estudi més importants. En aquest sentit,
proposem:



Impulsar ajudes locals per a transport públic de tipus progressiu segons
les necessitats de les persones joves.
Treballar en xarxa amb altres municipis i nivells administratius per
aconseguir una T-Jove més enllà dels 25 anys amb un preu únic.

1.7.4. Horitzó de cultura
Tot i els canvis de colors al govern de Badalona, s'està deixant el compromís
cultural de l'Ajuntament. Les entitats treballen totalment al marge d'aquest i no
noten canvis respecte als últims mandats. Potenciar el talent i la cultura és
potenciar a la gent jove. Una ciutat que no inverteix en cultura és una ciutat que
no està invertint en el seu futur. Així doncs, treballarem per:




Oferir vies de participació de les persones joves en espais de la ciutat com
carrers i places per tal d'afavorir la lliure creativitat en les diverses
branques artístiques o esportives.
Desenvolupar mesures de suport a la creació artística per part de
persones joves per a impulsar el talent local.

1.8. Cultura
1.8.1. L'acció cultural com a element de construcció de
ciutat
La cultura és un bé comú vertebrador de la vida social; la participació, la
convivència, la identitat i la pertinença comunitària. La cultura ens permet
generar condicions de transformació social, de llibertat individual i col·lectiva, i
de generar ciutadania activa.
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Més enllà dels valors reconeguts a la cultura, com la professionalització i la
consolidació de les arts i la seva aportació al desenvolupament econòmic i
l'ocupació, ens cal incidir en la funció de la millora de la qualitat de vida de les
persones, en els beneficis generats al conjunt de la ciutadania i, sobretot, la
contribució al desenvolupament de societats inclusives i sostenibles.
Badalona En Comú Podem vol garantir i desvetllar les potencialitats de la
ciutadania implicant-la en el desenvolupament cultural; una cultura comunitària
que sigui en el vell mitjà de l'acció social inclusiva i, alhora, garantir l'ampliació
de nous públics i nous agents actius.
En definitiva, entenem l'acció cultural com un element fonamental en la
construcció de la ciutat. En aquest sentit reafirmem que la cultura és una inversió
i no una despesa.

1.8.2. Cap a una cultura de proximitat
Una cultura amb una identitat oberta i diversa com és avui Badalona, perquè
volem un entorn cultural creatiu on la capacitat expressiva pugui desenvolupar la
creativitat local amb la necessària visibilitat i difusió. Cal que les activitats de
caràcter cultural s'apropin el màxim possible a la ciutadania per facilitar
l'accessibilitat a programes culturals útils pel desenvolupament personal i
cohesió social oferint al màxim la cultura de la proximitat.
Cal treballar en un nou concepte d'equipaments cívics intergeneracionals que
s'adeqüi a les necessitats de la població, que sigui de proximitat, que ajudi a
cohesionar la convivència veïnal, que ajudin a la integració social de les persones
més vulnerables,i que siguin vivers convivencials i participatius de projectes de
barri, on hi hagi serveis de proximitat a la ciutadania.

Els equipaments cívics han de tenir una funció de prevenció i atenció a situacions
de risc i de processos d'exclusió social. D'educació en els valors cívics
comunitaris i de voluntariat. De dinamització sociocultural i d'acció comunitària
per potenciar l'autoestima, el creixement personal i la millora de la comunitat.
Necessitem confeccionar un mapa dels equipaments cívics de la ciutat per
conèixer la realitat i poder establir una xarxa única d'equipaments cívics i socials
a disposició de la ciutadania. Ens cal:


Ampliar els horaris dels equipaments de la ciutat; per a desenvolupar
activitats culturals: Centres educatius en horari no lectiu, Centres Cívics,
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Biblioteques. Però potenciar una cultura de proximitat vol dir ajustar
recursos i pressuposts.
Que hi hagi un augment del pressupost actual de cultura, al marge de
l'apartat infraestructures, amb l’objectiu d’arribar al 6% com la mitjana
d’ajuntaments europeus. Aquests millors recursos a la cultura representa,
una ciutat més democràtica, més justa, ja que significa, més solidaritat,
més igualtat, més cohesió i més convivència ciutadana.

1.8.3. Les nostres propostes en cultura
















Aconseguirem el foment de la música i concretarem el projecte "Ciutat de
la Música".
Farem de les Biblioteques referents de cultura fent-los un dels principals
motors d'activitat cultural, potenciant activitats de foment de la lectura
(Clubs de Lectura) adequant els horaris d'ús públic a les necessitats i
realitats actuals.
Promourem una cultura d'apropament a les arts escèniques als infants
qualificant la seva formació recuperant el programa d'arts escèniques
(música, teatre i dansa).
Revisarem conjuntament amb entitats i associacions el model de festes
populars, incorporant els trets multiculturals que s'expressen avui a la
ciutat, signant els corresponents convenis recíprocs.
Reorientarem el millor aprofitament dels teatres públics, així com la gestió
d'aproximació a la ciutadania de tota la ciutat, sobretot cultura territorial.
La nostra proposta, més enllà de potenciar les iniciatives existents
representa una programació a mitjà i llarg termini, per tant caldrà revisar i
revitalitzar els següents plans:
o El Pla Estratègic de Cultura (2004).
o El Pla d'equipaments culturals (2010).
Caldrà veure també com es pot aprofitar al màxim els centres de creació
com la MOBBA i l'Escorxador.
Badalona necessita un Centre de Creació Artística (arts escèniques, de
carrer, arts plàstiques, teatre de carrer, etc.) que necessiten estructures
grans. Hi hauria d'haver una sala d'exposicions i un pla d'usos a llarg
termini.
Augmentar el pressupost en Cultura amb l'objectiu d'assolir la mitjana
Europea del voltant del 6%.
Rellançarem el museu del Còmic i la Il·lustració així com l'impuls
en altres usos compatibles, com són el guionatge cinematogràfic per tot
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el que representa culturalment per la ciutat, com un projecte de visibilitat
en l'àmbit nacional i internacional.
Vetllarem perquè el patrimoni arqueològic, industrial, arquitectònic, natural
i documental es preservi, s'investigui i es doni a conèixer tant en espais
físics com en l'espai virtual.
Volem acabar aquesta proposta per continuar oferint el nostre suport i
solidaritat amb les reivindicacions de l'EASD Pau Gargallo, com a bressol
creatiu de les arts plàstiques a la nostra ciutat.

1.9. Esport i vida saludable
1.9.1. Una visió integral de l’esport
L'esport és com eina molt important per a la cohesió i la convivència entre les
diferents comunitats. A través de l'esport s'adquireixen valors, hàbits i beneficis
per a la salut física i mental; La seva pràctica, ens permet desenvolupar habilitats
com el creixement personal i el treball en equip, la disciplina, el respecte,
l'educació en valors, la igualtat d'oportunitats, la inclusió, l'autocontrol, etc.
La pràctica de l'esport ens ensenya a conviure i respectar la diversitat social.
Badalona En Comú Podem entén l'esport:






Com baixador de les nostres cultures i tradicions.
Com a eina per a la promoció de la dona i la igualtat de gènere.
Com a element integrador i inclusiu de la diversitat social.
Com a patrimoni i promoció turística de la ciutat.
Com a font d'ingressos desenvolupant una economia social i de salut.

1.9.2. Badalona, una ciutat d’esportistes
Badalona és una ciutat amb grans referents en l'esport. Al bàsquet el Club
Joventut de Badalona hem s'ha fet i es fa història. Actualment tenim nous
referents com la jugadora Anna Cruz, actualment al Dinamo de Kursk i exjugadora de la WNBA i anell de la WNVA. Al futbol femení amb el CE Seagull o
masculí amb CF Badalona som punta de llança del futbol català. La ciutat també
pot estar orgullosa al futbol americà amb els Badalona Dracs o en l'àmbit esportiu
de la natació amb Mireia Belmonte. Badalona també destaca per l'atletisme
amb Melany Bergés i així, podríem seguir fins a completar les més de 50
disciplines esportives que té aquesta ciutat i les més de 20.000 fitxes esportives
federades.
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1.9.3. Propostes per el futur de l’esport a la nostra ciutat












Situem com a prioritats l'Esport escolar, l'esport per a la inclusió de la
diversitat, el suport a les entitats esportives a través de subvencions, a
més
de
la
construcció,
manteniment
i
gestió
de
les instal•lacions esportives.
Formació i ètica en l'esport no només per a les entitats sinó del personal
tècnic, administratiu, Oficials d'Oficis, etc., tot el personal que conviuen en
un mateix espai.
Fomentar l'esport des de les escoles amb professionals la formació i
transversalitat proporcionin valor afegit a la pràctica esportiva i faciliti la
promoció de futurs referents esportius.
Promoció de l'esport en igualtat, per a això cal fer una aposta per l'esport
femení, s'han de cercar fórmules de compensació econòmica per a
aquelles entitats que apostin per la incorporació de gènere en les seves
activitats esportives.
Fomentar l'esport inclusiu, per a això és necessari desenvolupar plans
transversals amb les entitats que treballen amb col•lectius amb diversitat
funcional, adaptant les instal•lacions i espais a l'aire lliure per al bon
desenvolupament de les activitats esportives inclusives.
Mantenir els Casals d'Estiu i hivern dels últims anys.

1.9.4. Inversions i plans d’equipament
Proposem un pressupost en infraestructures capaces de cobrir les demandes i
exigències de les entitats i les persones que de manera individual practiquen
alguna activitat esportiva. Per a això seria necessària augmentar el pressupost
destinat a l'esport en un mínim de 25 € per habitants situant-nos en els nivells
d'inversió de localitats de característiques similars a Badalona. Les inversions
en infraestructures s'han de considerar:






Un Pla d'Equipaments esportiu per a la ciutat que permeti disposar d'un
equipament multifuncional a cada districte.
Un Pla per a la millora i el manteniment de les infraestructures de la ciutat.
Construcció d'una piscina de 50 metres per tal de satisfer les demandes
de les més de 400 persones que estan en llistes d'espera per poder
accedir a aquesta.
Desenvolupar el Projecte del Camp de Futbol del Pujol com a seu de les
federacions de Futbol Americà i Rugbi, projecte que va quedar al calaix
amb la crisi i tal com havíem acordat en l'anterior mandat.
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Desenvolupar el Camp de Regates, projecte elaborat per Marina
Badalona i pressupostat, és una demanda de totes les entitats d'esport
aquàtic.
Desenvolupar (pressupostat amb 60.000 €) dels Circuits Biosaludables (1
per districte), projecte associat al manteniment de la salut de les persones
i entrenament l'aire lliure, és a dir, la ciutat s'ha de convertir en un espai
saludable.
Actualització
dels
Convenis
de
cessió
i
gestió
de
les instal•lacions esportives, ja que els existents daten de 1993, es va
iniciar amb el Pla d'actuació municipal en Esport. Actualment no es
garanteix la igualtat per accedir a la gestió d'una instal•lació esportiva i els
seus annexos a causa de la falta de regulació.
Recursos humans per poder complir amb els objectius proposats,
Badalona En Comú Podem es compromet a un increment del personal
tècnic, administratiu i OOFF i Brigada que garanteixin el bon funcionament
i gestió de les activitats esportives i de les seves infraestructures.
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2. Badalona habitable
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2.1. Habitatge
L'habitatge com un dret. Així ho diu l'article 47 de la Constitució espanyola, i
l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia. L'habitatge forma part dels drets fonamentals
de l'Estat de benestar, igual que en l'ensenyament i l'educació, fan falta unes
polítiques públiques que garanteixin aquest dret. Les polítiques liberals que
deixen l'habitatge en mans del mercat comporten especulació, creixement
desordenat i jerarquització de la ciutat, exclusió habitacional i marginalitat entre
el sector més desfavorits.
L'acció de les polítiques públiques ha d'anar en la direcció contrària, fent de
contrapès a les tendències del mercat immobiliari. És a dir, han d'estar orientades
a la recerca de la cohesió de la ciutadania de Badalona, i l'equilibri entre els
diferents barris de la ciutat. Per això és imprescindible una actuació clara i
decidida de l'Ajuntament sobre les polítiques d'habitatge. Les propostes de
Badalona En Comú Podem, formen part d'una idea de ciutat en la qual no n'hi ha
prou amb tenir accés a un habitatge adequat, sinó que cal disposar dels espais
públics i dels equipaments necessaris que garanteixin una educació i una salut
de qualitat, i en la que l'esport i el lleure, siguin patrimoni de tots i totes.
Per a Badalona En Comú Podem, cal establir una política d'habitatge situada a
tres nivells:




Mesures d'urgència per les famílies desnonades i en situació
d'emergència.
Polítiques d'habitatge a curt termini per fer front als increments dels preus
dels lloguers.
Criteris sobre la planificació urbanística i l'habitatge. Aquests tres nivells,
han de formar part d'una mateixa política destinada a abordar de forma
global i amb perspectiva de futur, les necessitats d'habitatge de la
ciutadania de la nostra ciutat.

Des de l'Ajuntament de Badalona, hem de reclamar a l'administració de la
Generalitat i de l'Àrea Metropolitana la seva implicació i l'adopció de
compromisos amb la nostra ciutat en l'àmbit de les polítiques d'habitatge.

Estructura municipal, transparència i entitats:
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S'ha de crear una Mesa d'Habitatge amb totes les entitats i plataformes
que treballen pel dret a l'habitatge i contra els desnonaments.
S'ha de complir amb la llei de transparència i informar de la manera més
clara i efectiva possible de tots els ajuts, subvencions, promocions i
recursos vinculats amb l'habitatge a Badalona.
L'Oficina Local d'Habitatge ha de funcionar en lògica de finestreta única.
S'ha de reforçar la política d'habitatge de l'ajuntament, com un dels pilars
fonamentals d'aquest mandat.

2.2. Mobilitat
2.2.1. Mesures d'urgència per a famílies sense habitatge
o en risc de desnonament












És necessari disposar d'un Parc Públic d'habitatge, per a contrarestar els
desequilibris del mercat i el control dels preus dels lloguers.
Subvenció als sectors joves i altres sectors necessitats pel lloguer
d'habitatges, com a mesura excepcional.
Adquisició d'habitatge públic i rehabilitació mitjançant dret de retracte
sobre habitatges de grans tenedors (SAREB).
Reserva d'habitatge públic per persones amb discapacitat funcional.
Creació del Registre municipal d'immobles desocupats amb la finalitat
d'incentivar i col•locar al mercat aquests habitatges.
Mesures per garantir actuacions sobre els 2.772 habitatges públics en
estat ruïnós i en bona part dels 5.88 en estat deficient.
Incrementar el nombre d'ascensors compromesos en el Pla Local per
garantir l'accessibilitat dels habitatges.
Mesures per garantir actuacions sobre els 2.772 habitatges públics en
estat ruïnós i en bona part dels 5.88 en estat deficient.
Impuls de la masoveria urbana (cessió d'habitatges buits per part dels
propietaris als inquilins amb l'incentiu que aquests garanteixin el seu
manteniment i millora.
Suspensió dels cobraments de les liquidacions de l'Impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en casos de
transmissió de l'habitatge habitual fets per raó de dació en pagament de
deute hipotecari o de subhasta per execució hipotecària.
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Aplicació d'un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'impost de béns
immobles d'ús residencial als immobles que després d'una execució
hipotecària es trobin desocupats permanentment.
Exigir al govern de l'Estat la limitació dels preus del lloguer.

2.2.2. Mesures per combatre els preus de mercat dels
habitatges de lloguer
















És necessari disposar d'un Parc Públic d'habitatge, per a contrarestar els
desequilibris del mercat i el control dels preus dels lloguers.
Subvenció als sectors joves i altres sectors necessitats pel lloguer
d'habitatges, com a mesura excepcional.
Adquisició d'habitatge públic i rehabilitació mitjançant dret de retracte
sobre habitatges de grans tenedors (SAREB).
Reserva d'habitatge públic per persones amb discapacitat funcional.
Creació del Registre municipal d'immobles desocupats amb la finalitat
d'incentivar i col•locar al mercat aquests habitatges.
Mesures per garantir actuacions sobre els 2.772 habitatges públics en
estat ruïnós i en bona part dels 5.88 en estat deficient.
Incrementar el nombre d'ascensors compromesos en el Pla Local per
garantir l'accessibilitat dels habitatges.
Mesures per garantir actuacions sobre els 2.772 habitatges públics en
estat ruïnós i en bona part dels 5.88 en estat deficient.
Impuls de la masoveria urbana (cessió d'habitatges buits per part dels
propietaris als inquilins amb l'incentiu que aquests garanteixin el seu
manteniment i millora.
Suspensió dels cobraments de les liquidacions de l'Impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en casos de
transmissió de l'habitatge habitual fets per raó de dació en pagament de
deute hipotecari o de subhasta per execució hipotecària.
Aplicació d'un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'impost de béns
immobles d'ús residencial als immobles que després d'una execució
hipotecària es trobin desocupats permanentment.
Exigir al govern de l'Estat la limitació dels preus del lloguer.
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2.2.3. Planificació urbanística i habitatge









Incrementar el nombre d'habitatges destinats a polítiques socials
compromesos en el Pla Local.
Destinar un 30% més a habitatge protegit en les promocions de més
de 600m2, com ha aprovat l'Ajuntament de Barcelona.
Construir un Patrimoni Municipal del Sol i Habitatge. Traspàs dels drets
de superfície del SAREB per a cedir-lo a entitats públiques i socials amb
capacitat per promoure habitatge protegit.
Actuacions concretes sobre zones degradades de la ciutat mitjançant la
promoció d'habitatge públic. La política d'habitatge ha de formar part de
plans d'abast més ampli per combatre la marginació i la pobresa.
Ordenança de pisos turístics: s'han de multar els pisos turístics il·legals.
Impulsarem ajudes per tal de garantir que les comunitats de propietaris
puguin realitzar les inspeccions tècniques necessàries i la renovació de
les seves instal·lacions.

2.3. Seguretat
Definirem un model de seguretat comunitària i arrelada als barris. Per això des
dels districtes amb participació de tots els agents socials i econòmics definir un
pla de seguretat per cada districte que doni respostes des de la proximitat a la
diversitat de problemes que tenim a Badalona en funció de cada barri.
Per tal de millorar la nostra seguretat de proximitat proposem:





Una convocatòria anual d'incorporació de nous agents promovent les
comissions de serveis de membres d'altres cossos per la seva
incorporació immediata.
Crearem una unitat operativa per districte, sota un comandament fix que
serà referent ciutadà i associatiu del seu districte.
Formarem a tots els agents per atendre la diversitat i lluita contra la
''LGTBIfòbia'' i la violència de gènere.
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2.4. Urbanisme
Badalona no ha sabut aprofitar els canvis del model productiu per aprofitar els
avantatges de les transformacions econòmiques i del territori. La conseqüència
ha estat que hem perdut oportunitats i posicionament respecte a la resta de
ciutats líders metropolitanes que també van experimentar processos similars
però que sí van dur a terme total o parcialment un procés de planificació
estratègica.
Badalona necessita:
 Millorar la competitivitat, des del principi de creixement intel•ligent i
integrador, basat en la inclusió i la justícia social. Un desenvolupament
econòmic, que creí ocupació, en un nou entorn de cooperació ciutadana i
de coresponsabilitat social i empresarial.
 Un creixement mediambientalment sostenible a on les iniciatives
econòmiques per al desenvolupament de la ciutat incorporin la
perspectiva de la responsabilitat social i mediambiental.
 Una ciutat territorialment cohesionada, de manera que la generació de
processos i canvis socioeconòmics innovadors faciliti la integració i la
incorporació del conjunt dels territoris de la ciutat i faciliti noves
oportunitats per al conjunt de la població.
 Una política d'habitatge basada en la promoció de l'habitatge social de
lloguer. Competències i responsabilitats de l'Ajuntament i competències i
responsabilitats de la Generalitat.
 Una opció per a la transformació de la ciutat. Remodelació de la C-31,
transformant l'autopista en un nou eix vertebrador de la ciutat, de manera
que passi de ser una barrera disruptora, a ser un element de vertebració
i cohesió de la ciutat.

2.4.1. Territori habitable, amable i humà
La nostra planificació territorial no pot estar només al servei dels interessos
privats. El territori és un espai físic que ha de ser tractat com un lloc per viure,
gaudir i treballar.



Cal un manteniment correcte de l'espai públic, posant-hi més recursos.
Cal una planificació efectiva de la millora de l'accessibilitat a l'espai públic
de la ciutat, tenint en compte les diferents necessitats segons el barri.
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Cal planificar la ciutat pensant en les persones i la seva diversitat: una
ciutat pensada per a la infància, per a la gent gran, les dones, les persones
amb diversitat funcional.

Proposem impulsar la redacció d'un Pla Director Urbanístic de Badalona per
presentar-ho a l'Àrea Metropolitana de Barcelona que contempli dos eixos bàsics
pel que respecta a la vertebració de la ciutat:

2.4.1.1. La C-31 i les vies del tren: de barreres a eixos
vertebradors
La redacció d'una proposta debatuda amb la ciutadania del Pla Director de
transformació de la C-31 en un eix vertebrador i d'impuls del desenvolupament
econòmic de la ciutat.
El nucli urbà de Badalona representa una mena de triangle limitat al NO per
l'autopista B20, al SE pel mar i a l'oest la seva estructura urbana es confon amb
la de Sant Adrià i Sta. Coloma de Gramenet. Al mig, d'est a oest la travessa
l'autopista C31, que actua com a barrera i divideix la ciutat en dues meitats.
Aquesta divisió no és merament geogràfica, sinó que reflecteix disrupció urbana
i desigualtats socials.

La façana marítima, un espai de lleure amb una gran potencialitat, te limitat el
seu desenvolupament per la barrera del tren. Tant la C31 com les vies de tren
han tingut com a funcionalitat principal la comunicació entre la comarca del
Maresme i Barcelona, sense tenir em compte els prejudicis i les necessitats de
la nostra ciutat.
Les grans inversions desenvolupades per l'Àrea Metropolitana i la Generalitat en
els tres últims decennis, no han tingut cap impacte, ni en la millora de la nostra
estructura urbana, ni en el replantejament de les vies de comunicació que la
travessen, podent-se constatar un tractament discriminatori i perifèric respecte
de les necessitats de Badalona.
Ja el Consell de Ciutat celebrat el dia 11 de novembre de 2006 es va plantejar la
necessitat d'actuacions encaminades a abordar. Al 28 de juny de 2008 el Ple de
l'Ajuntament va aprovar un acord pel qual es demana al Programa de
Planejament Territorial del Departament de Política territorial i Obres Públiques
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de la Generalitat, la inclusió en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona d'un
projecte de conversió de la C-31 entre Montgat i Barcelona en una via urbana
amb un tractament similar al que ja té la mateixa via en la seva arribada a la
ciutat de Barcelona.
Badalona En Comú Podem es compromet a impulsar un acord de ciutat amb la
resta de forces polítiques de l'Ajuntament, per tal d'impulsar un debat ciutadà per
definir un projecte de reforma de la C31 i les vies del tren, per tal de convertir el
que avui es una barrera segregadora de la ciutat en un projecte d'harmonització
urbana, vertebrador del seu teixit social i generador de noves oportunitats
econòmiques.
El mateix projecte i el trasllat de les vies del tren, juntament amb el futur Pla
Director d'Urbanisme de les Tres Xemeneies permetrà obrir de forma definitiva
tota la ciutat al mar. Els estudis ja existents, permeten iniciar de forma immediata
un debat que ha d'arribar a un ampli acord que permeti a la ciutat, amb el seu
consistori al davant, reclamar el desenvolupament i implementació d'aquest
projecte a la Generalitat de Catalunya i el Govern Central.

2.4.2. Les actuacions pendents a la façana marítima






Potenciar aquest espai com a lloc d'espargiment i lleure de tota la
ciutat. La platja és l'espai més democràtic de la ciutat perquè garanteix
un oci de qualitat lliure i gratuït a tothom.
Aprofitar les potencialitats de desenvolupament econòmic i sostenible
de la façana marítima, amb iniciatives creadores de llocs de treball, a
través de la promoció d'un turisme de qualitat.
Les nostres actuacions es concretaran en:
o Treure la barrera existent entre la ciutat i el mar. Demanarem el
trasllat de les vies fèrries, una millor accessibilitat, i la
obertura de la ciutat al mar.
o Garantir la descontaminació total del litoral actuant a la zona del
barri de La Mora en les parcel•les municipals, batallant amb el
govern central perquè actuï en les seves propietats i treballant
amb la Àrea Metropolitana la recuperació i descontaminació del
tram entre Badalona i Montgat, ja que és aquesta la titular
d'aquests terrenys. Per tant apostem per la recuperació del
litoral al tram limítrof amb Montgat i del tram fins al riu Besos.
o Apostem per transformar tota la nostra primera línia de mar en
una zona exclusiva de vianants i la redacció d'un nou pla d'usos
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de la platja que prevegi els usos intensius que avui té com a
espai natural 365 dies al l'any. Això ha de comportar serveis de
neteja, vigilància i serveis públics durant tot l'any i no només
durant la temporada d'estiu.
o Volem garantir un manteniment correcte del passeig marítim en
tot el litoral badaloní.
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3. Badalona democràtica
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3.1. Feminisme i LGTBI
La justícia de gènere i LGTBI ha de ser una prioritat transversal del conjunt de
les polítiques públiques. Per aconseguir aquesta transversalitat és
imprescindible, que l'estructura organitzativa de les polítiques de gènere sigui
reforçada.
Més enllà de gestionar determinats serveis específics, és un àmbit efectiu de
dinamització, seguiment i suport al conjunt dels departaments per incorporar la
perspectiva de gènere a través de:












La formació del personal de l'Ajuntament: establint referents en totes les
àrees, avaluant sistemàticament l'impacte de gènere de les intervencions,
fent pressupostos feministes, adaptant els sistemes d'informació incloent-hi clàusules d'igualtat en contractes, convenis i subvencions entre
altres mesures-, desenvolupant un seguiment i l'establiment de
mecanismes de sanció en cas d'incompliment.
Integrarem la regidoria de feminismes i LGBTI a l'alcaldia la qual garantirà
la transversalitat a totes les regidories de l'Ajuntament i organismes i
empreses dependents. Cal situar aquestes polítiques a Alcaldia per tal
que tinguin suficient suport polític, una visió general de les actuacions
municipals i la capacitat per coordinar el treball intersectorial i transversal.
Farem efectiu el Pla d'Igualtat intern a l'estructura municipal, fomentant
l'ús d'indicadors per a una presa de decisions més responsable, i amb
la col·laboració dels sindicats.
Impulsarem una participació ciutadana paritària en totes les esferes de
presa de decisions públiques, a través de les noves tecnologies i a l'abast
de tothom que trenqui amb les dinàmiques presencialistes de
burocratització, professionalització i mercantilització de la participació. Cal
garantir una representació i participació paritària de les dones a totes les
esferes formals i informals de gestió de l'Administració municipal.
Incorporarem clàusules socials que promoguin l'equitat de gènere en les
contractacions públiques i vetllarem per l'equiparació salarial i per salaris
dignes en 68 sectors feminitzats. Eventualment, estudiarem la
municipalització de les concessions més feminitzades si s'hi detecta
precarització.
Fomentarem que la contractació i les concessions de l'Ajuntament
garanteixin la no-discriminació per raó d'orientació sexual i identitat de
gènere i promoguin l'ocupació de les persones amb més dificultats
del col•lectiu LGBTI així com l'ocupació de dones racialitzades i/o llegides
en clau religiosa.
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Elaborarem un pla estratègic d'actuació integral local per la justícia de
gènere actualitzat i amb propostes transformadores. Establint les línies i
prioritats que es promouran a partir d'una metodologia participativa
amb col·lectius feministes i ciutadania, que realitzi una diagnosi, situï les
línies estratègiques i mesures, les implementi i coordini i es realitzi una
avaluació continuada. En línies estratègiques per a la prevenció primària
(visibilització i comunicació; informació i treball en xarxa; conscienciació i
implicació),
línies
estratègiques
per
eixos
d'intervenció
(educació/coeducació; salut; serveis socials; urbanisme i transport;
seguretat i justícia; laboral; esport, oci i cultura) i línies estratègiques
transversals (formació a professionals; investigació; avaluació
continuada). Recordem que el Pla d'Igualtat Municipal anterior (20142017) era molt precari, va caducar en aquest mandat i no s'ha actualitzat.
Impulsarem les mesures del Pla Local LGBTI, garantint el seguiment
d'entitats d'aquest sector, així com el desplegament de la llei contra
la LGBTIfòbia. Per fomentar la visibilització (commemoracions, tota classe
de documentació), formació a professionals, persecució de la
discriminació, promoció de la salut (campanyes de prevenció, nodiscriminació i despatologització), inclusió de la perspectiva LGBTI en els
plans municipals (infància, gent gran, salut, etc) i el suport a la creació
d'entitats.
Oferirem formació sobre perspectiva de gènere i diversitat LGTBI al
personal municipal i al personal d'empreses o entitats que realitzen
tasques per a l'Ajuntament, amb mesures de seguiment de l'impacte
d'aquesta formació.
Adequarem l'Administració a la diversitat actual de models familiars
flexibilitzant els requisits i integrant definicions de família més amplies i
diversos. Garantir que la normativa municipal relativa als drets humans i
els plans i programes estratègics incorporin la perspectiva de gènere i la
diversitat LGTBI.
Oferirem eines de prevenció, detecció i protecció de situacions
d'assetjament masclista i assetjament del col·lectiu LGTBI i posar a
disposició una persona de referència a cada àrea.
Crearem un manual de bones pràctiques comunicatives de l'Ajuntament,
amb col·laboració de les organitzacions feministes, LGBTI i mitjans de
comunicació locals. Per incloure la perspectiva de gènere i la
diversitat LGTBI en la comunicació interna i externa de l'Ajuntament.
Utilitzar el llenguatge de manera inclusiva i tenir en compte les
persones trans i no binàries i la diversitat de models de família en
formularis i 69 documents. Vetllar per un ús inclusiu i respectuós del
llenguatge i les imatges als mitjans de comunicació públics i a internet que
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eviti el sexisme, els estereotips, l'estigma, el binarisme de gènere i les
expressions LGBTIfòbiques

3.1.1. Espai públic, mobilitat i seguretat per a les dones
Si volem construir uns barris i una ciutat orientada al bé comú i que garanteixin
la satisfacció de les necessitats de tota la ciutadania, cal construir entorns i
contextos que promoguin els usos equilibrats entre totes les persones que hi
viuen . Per això, és necessari socialitzar i visualitzar totes les tasques que
realitzen en el dia a dia homes i dones, adaptant els espais i les activitats de la
ciutat a les seves necessitats.
Així, cal repensar estratègies d'adequació d'espais i activitats, facilitar la
utilització de l'espai públic per a activitats quotidianes, socials i de convivència.
Un dels trets que diferencien més clarament la socialització de les dones de la
dels homes respecte de l'ús de l'espai públic i de les relacions personals és
l'aprenentatge de nombroses estratègies d'autoprotecció exclusivament
femenines.
Aquestes comencen a ser interioritzades des de les primeres etapes de la vida i
es fonamenten a limitar l'exposició als riscos que planteja l'espai públic: evitar
sortir de nit, transitar per carrers poc il•luminats o solitaris, vestir o actuar de
determinada manera, etc. Però aquestes estratègies no són innòcues, sinó que
generen més sensació d'inseguretat en les dones, limiten greument la seva
llibertat de moviment i condicionen les seves possibilitats d'autonomia personal.
Així doncs, un altre factor clau a l'hora d'adequar la ciutat per fer-la més inclusiva
és justament el foment de la percepció de seguretat de les dones.
Per assolir-ho, cal valorar l'adequació dels elements de l'entorn urbà als usos i
les necessitats, i fomentar els elements que contribueixen a l'empoderament
femení de l'espai públic. Necessitem uns barris habitables i inclusius amb
polítiques que reverteixin les desigualtats de gènere en els espais públics de
Badalona a través de tres àmbits:


Ecologia i l'espai urbà, en què es busca adequar els elements de l'entorn
urbà als usos i les necessitats quotidianes de les persones, garantir-ne un
ús no discriminatori i treballar per una ciutat sostenible orientada a
possibilitar que la vida continuï en una relació harmònica entre les
persones i un entorn respectuós amb la natura.



Mobilitat, en què es persegueix l'objectiu de promoure una mobilitat que
prevegi les diferents demandes específiques de les dones en relació amb
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els homes en matèria d'accessibilitat, tipus de transport emprat,
connexions i desplaçaments dintre la ciutat.
L'anàlisi de la mobilitat des d'una perspectiva de gènere permet veure les
diferències d'hàbits i necessitats entre els homes i les dones. Per
exemple, pel que fa a l'ús dels serveis i equipaments , les dones fan un ús
elevat de les botigues del barri de consum diari i d'establiments
especialitzats, així com dels bancs i dels centres d'assistència primària
(CAPs). Les diferències més destacades respecte als homes es troben en
l'ús d'equipaments i serveis vinculats a la cura d'infants i als esports.
Mentre que els centres d'ensenyament obligatori, les llars d'infants i els
parcs infantils són més utilitzats per les dones, els equipaments esportius
i els equipaments d'oci i lleure són més utilitzats pels homes. Això encaixa
perfectament amb els rols tradicionals de gènere que s'assignen a les
dones i, a la vegada, deixa més temps per a l'oci als homes.
Les dones es desplacen majoritàriament per motius familiars i per motius
ocupacionals, mentre que els homes es mouen sobretot per motius
ocupacionals. Una altra pauta diferencial de mobilitat és que les dones fan
més desplaçaments interns, dins de la ciutat de Badalona.
En definitiva, les dones fan més trajectes, amb més freqüència i de més
proximitat. En segon lloc, les dones són més usuàries dels serveis de
transport públic, i per tant són més dependents de les prestacions de la
xarxa de transports públics.
Així, des de la perspectiva de gènere, és molt important incorporar la
proximitat en els serveis públics de transport. També es detecta un
problema d'accessibilitat en clau de gènere, i és que la majoria de dones
van carregades amb molt pes (amb carros de la compra, cotxets, bosses,
etc.), o bé hi ha un gran nombre de dones amb diversitat funcional
afectades per discapacitats de tipus motriu i en grups d'edat avançada i
dins d'una distribució equivalent entre homes i dones, les dones són les
que pateixen més discapacitats físiques.


Prevenció i seguretat, aquestes les hem d'entendre amb una mirada
àmplia que incorpori els elements que contribueixen a l'apropiació de
l'espai per part de les dones i que facilitin la percepció de la mateixa
condició de ciutadania de ple dret.
Sobre la qüestió de la seguretat, es dones tenen una percepció
d'inseguretat més elevada; això condiciona la seva mobilitat i pot fins i tot

41

arribar a limitar-la, i a condicionar així el seu dret a gaudir de l'espai públic
i de la vida social.
Justament, un dels trets que més clarament diferencien la socialització de
gènere respecte de l'ús de l'espai públic és l'aprenentatge de nombroses
estratègies d'autoprotecció per part de les dones: evitar sortir de nit,
transitar per carrers poc il•luminats o solitaris, vestir o actuar de
determinada manera, etc. Aquestes estratègies generen conseqüències
en la qualitat de vida de les dones: comporten més sensació d'inseguretat,
limiten la seva llibertat de moviment i condicionen les seves possibilitats
d'autonomia personal.
Per tot això, les polítiques municipals i els plans de ciutat de diferents
àmbits (com el pla de mobilitat, pla de seguretat, entre d'altres) i territoris,
així com el Pla d'Igualtat de Gènere Municipal, han de treballar les
diagnosis i les mesures concretes des de la perspectiva de gènere, on
s'han d'incorporar aquestes i altres mesures, comptant amb la participació
ciutadana.

3.1.2. Reconeixement i visibilitat
L'empoderament de les dones i dels col•lectius LGBTI és imprescindible per a
l'eliminació de les desigualtats. Cal produir canvis en la manera de relacionarnos amb el poder i exercir el lideratge en tots els àmbits, social, polític i econòmic,
per transformar la societat i eradicar el patriarcat.
 S'impulsarà l'actual Consell de Dones, amb nous mecanismes que facilitin
la participació: optimitzant reunions i horaris, si cal amb espais de cures
infantils i facilitant la participació per via de les noves tecnologies.
 S'establirà un Consell LGBTI d'àmbit municipal, accessible, participatiu,
convertint-lo en l'espai consultiu i de seguiment de l'execució del Pla
Local LGTBI, entre altres accions. Per dinamitzar i incentivar la
participació del moviment LGBTI en el disseny i l'aplicació de les polítiques
municipals per a la diversitat i la promoció de polítiques públiques
transversals en totes les àrees del govern. S'impulsarà una millora de
recursos i programació del CRAD, orientat a la participació de dones,
entitats de dones i col•lectius feministes i LGTBI.
 S'impulsarà un espai LGBTI d'àmbit municipal, per tal de comptar amb un
espai públic a la ciutat o territori on assegurar serveis d'acompanyament,
informació i assessorament sobre el fet LGBTI, així com un centre de
recursos permanent amb diversos espais disponibles a disposició de les
entitats i del conjunt de la ciutadania.
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Es fomentarà que espais com la biblioteca pública compti amb un apartat
o espai de materials feministes i LGTBI. I treure documentació clarament
masclista o LGTBIfòbia.
Serà important que el 8M sigui un dia de visibilització, suport a les entitats,
manifestació, etc. També poder enfocar actes de tipus més polític, no
purament de celebració i per descomptat fugint dels estereotips.
Impulsarem mesures per a la recuperació de la memòria històrica de les
dones i el feminisme i del col•lectiu LGTBI. Promourem la confecció d'un
mapa interactiu de les associacions, col•lectius i entitats de dones,
feministes i LGTBI del municipi per tal d'identificar i visibilitzar les xarxes
organitzades; conèixer l'abast i interessos participatius, conjuntament
amb les seves aliances i potencials aliances; i concretar els principals
àmbits d'interès de treball i les possibles agendes comunes amb
l'Ajuntament. La voluntat d'aquest mapa passarà per convertir-se en una
eina per l'Ajuntament i per les organitzacions del municipi per facilitar el
treball en xarxa i construir espais comuns de reflexió i intercanviï.
Reforçarem les línies de subvencions específiques adreçades a entitats
i col•lectius feministes i LGTBI del municipi i projectes entorn de la justícia
de gènere i la diversitat LGTBI.
Impulsarem la visibilització dels models de diversitat LGTBI, en especial
persones transsexuals i transgènere, als mitjans de comunicació públics
municipals i també en les campanyes de difusió de festes i esdeveniments
del municipi.
Fomentem la participació de Badalona a la xarxa de municipis LGTBI.

3.1.3. Vides lliures de violència








Avaluar i actualitzar els protocols i circuits de violències masclistes.
Desplegar un pla d'abordatge integral de les violències masclistes amb
recursos i serveis per a la formació, prevenció, detecció, l'atenció, la
recuperació i la reparació.
Garantir una dotació pressupostària suficient per assegurar l'eficàcia de
les mesures integrals regulades per llei. Amb un model d'abordatge de les
violències sexuals, també en espais públics, i garantint l'accés als serveis
de totes les dones (amb diversitat funcional, dones joves, dones caps de
famílies monomarentals, dones transsexuals, dones migrants...).
Promoure la participació dels grups de dones i feministes en l'elaboració i
l'avaluació de les polítiques públiques en violències masclistes.
Valorar especialment, malgrat la diversitat del territori, els serveis
d'atenció a les violències sexuals, actualitzant pràctiques i protocols i
ampliació pressupostària del SAIV (Servei d'Atenció i Informació a la
Víctima), canviant-ne també la nomenclatura.
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S'ha de reforçar el SAIV amb suficient personal per reduir llistes d'espera
i cobrir possibles baixes i no deixar el servei paralitzat. És evident que
amb tres professionals (una psicòloga, una treballadora social i una
educadora social) no s'arriba a les necessitats de les dones de Badalona,
com a quarta ciutat en nombre d'habitants.
Possibilitat que l'Ajuntament exerceixi l'acusació penal en casos
especialment greus de violències masclistes o LGTBIfòbia, respectant
sempre les decisions de les persones afectades.
El Servei especialitzat contra la violència masclista ha de ser referent pels
casos rebuts a altres àmbits municipals o de referència de Badalona, per
millorar-ne l'atenció, posant especial incidència en la coordinació amb els
Serveis Socials municipals, serveis de salut i centres educatius.
Ampliar el servei de suport jurídic a les dones que han patit violència
masclista, amb una persona en dedicació completa (actualment hi ha un
servei jurídic de dos matins i una tarda).
Reforçar els programes d'atenció grupal i recuperació i reparació de les
dones supervivents de violència masclista, coordinant-se amb altres
serveis que poden complementar sortides laborals, socials, econòmiques
i emocionals.
Realitzarem un Pla Municipal de Prevenció de les violències masclistes
impulsant programes d'educació afectivosexuals, foment de masculinitats
no violentes i prevenció de les violències 2.0.
Farem del 25N una data important per a tota la ciutat. Caldrà generar
actes i accions que puguin tenir un contingut de caràcter polític, preventiu,
sensibilitzador sobre la problemàtica al conjunt de la ciutat, de manera
descentralitzada (a diferents barris, mercats municipals, biblioteques,
centres cívics, escoles i instituts, etc.).
Elaborar un pla de prevenció, seguiment i assessorament específic per a
dones joves i adolescents en situació de violència masclista tenint en
compte les especificitats de la gent jove i la violència que es produeix a
les xarxes socials. Incidir de forma específica en la formació al
professorat, en perspectiva de gènere i diversitat LGTBI.
Implementació d'un Pla territorial de lluita contra el tràfic d'éssers humans
amb finalitat d'explotació sexual que garanteixi la correcta coordinació i
derivació de casos, així com la col•laboració amb les entitats que treballen
en la defensa dels drets humans de les dones i a les que en presten
assistència.
Implementar de manera efectiva la Llei contra la LGBTIfòbia. Desplegar
el servei d'atenció integral i donar-lo a conèixer a tots els barris. I
assegurar l'accés als serveis d'assessorament i acompanyament contra
la LGBTIfòbia a les persones menors d'edat de manera autònoma,
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anònima i segura. Vetllar per una atenció trans als espais de salut llunyana
a la patologització.
Creació de cases "refugi" per a dones supervivents de la violència
masclista i persones LGBTI que han estat expulsades de la seva família
per aquest fet, o polítiques actives per poder donar resposta a aquestes
situacions amb rapidesa i eficiència.

3.1.4. Coeducació




Desenvolupar un Programa coeducador de ciutat, de referència pels
centres educatius badalonins, fonamentant la igualtat de gènere i LGTBI,
i promoure una escola pública, laica i diversa.
Dotar amb recursos els centres educatius per a les etapes de 0 a 6 anys
per tal de facilitar la conciliació familiar i laboral alhora que els infants
desenvolupen les seves habilitats psicomotrius a una edat més
primerenca.

3.2. Convivència i diversitat
Actuacions per a la millora de la qualitat de vida i la convivència:


Actuarem sobre les zones urbanes degradades buscant noves
centralitats i recuperant com espai públic indrets que formen part només
de l'estructura urbana com a connectors per a generar noves dinàmiques
de ciutat inclusiva i convivencial.



Establirem un mapa de barreres arquitectòniques i pressupostarem les
inversions municipals per a la seva supressió destinant un mínim del
10% anual de les inversions municipals.



Executarem les actuacions pendents de reforma de places i espais verds
prioritzats per la ciutadania en el Pla d'Actuació Municipal del govern del
canvi 2015-2018.



Prioritzarem la mobilitat sostenible al voltant dels parcs, centres
educatius i sanitaris.
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3.3. Acollida de les persones nou vingudes
3.3.1. Acollida de persones procedents de països
estrangers







Actualització dels tràmits municipals d'empadronament segons Resolució
al BOE de l'INE 16 de març de 2015.
Publicar i fer accessible el protocol d'empadronament.
Agilitzar i racionalitzar sense documentació de l'habitatge -visita Guàrdia
Urbana-.
Agilitzar l'atenció de les persones sense domicili fix: no pot ser una
condició tenir seguiment dels Serveis Socials.
S'ha de garantir l'atenció dels Serveis Socials a les persones sense
domicili fix, a través d'un equip específic, o adaptant el servei actual.
Persones sense documentació: acceptació de documents més enllà
de pass/NIE.

3.3.2.

Centre

d'urgències

i

emergències

socials

Badalona necessita un Alberg que pugui acollir situacions d'emergència així com
situacions de Sense Sostre o persones Sense Llar nouvingudes, així com
ciutadania resident a Badalona en situació d'emergència habitacional. S'ha de
garantir amb recursos propis o en conveni amb altres administracions.

3.3.3. Pla d’acollida







Creació del Servei d'Acollida: decret 150/2014 Llei d'Acollida de la
Generalitat -entès com a Xarxa Ciutadana d'Acollida. S'ha de recuperar la
feina feta i adaptar-la a la nova realitat. Servei entès com a governança
entre les entitats i l'administració: la participació de les entitats (suport i
defensa de nouvinguts) i l'Administració Local (Departament d'Immigració,
arrelaments i re agrupaments, Punt d'Atenció a persones Nouvingudes i
Departament de Convivència).
Acord de ciutat per una acollida digna entre els Serveis prestats per
l'administració i les iniciatives de les entitats.
Organitzar aquells recursos i accions socioformatives i divulgatives que
s'estimin necessàries, com classes de castellà, català, formació laboral
(especialment els PRT per a no regularitzats), campanyes informatives
d'empadronament o targeta sanitària).
Facilitar i afavorir el procés de coneixement, socialització, participació i
integració de les persones nouvingudes del territori, inclosa la laboral,
derivació als recursos existents.
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Participació ciutadana en l'acollida:
Creació d'un Consell Municipal de la Convivència, de caràcter vinculant, i
que inclogui els aspectes referents a Migrants i persones Refugiades.
Aquest consell pot donar pas al nou Pacte per la Convivència en
Diversitats, evitant un ús partidista o electoralista de les migracions.
També perquè s'interrelacionen els eixos de diversitat: origen, creences,
funcional,
salut,
gitanofòbia,
aporafòbia,
orientació
sexual,
intergeneracional, de gènere, etc.

Les seves funcions serien:









Abordatge dels problemes de convivència de discriminació i racisme a la
ciutat.
Definir quina convivència volem i com millorem aquesta cohesió i pau
social.
Sumar esforços, projectes i iniciatives per a la millora de la mateixa.
Fer viva i activa a Badalona com a Ciutat Refugi.
Afavorir la convivència a través de taules com la Interreligiosa.
Obertura d'una Oficina pels Drets Civils i contra les Discriminacions.
Ampliació de l'Oficina: Punt d'Atenció a persones Nouvingudes.
Servei de traduccions:
1. Especialment en àrab, urdú i xinès.
2. Accessible tant per l'administració com per les entitats.

Valorem la Xarxa de Ciutats Refugi, incloent-hi Badalona, per a poder incidir
davant la crisi humanitària que estem vivint a Europa i dotar la nostra ciutat i
pobles dels recursos necessaris per acollir els contingents de població
refugiada compromesos pel govern espanyol i que aquest continua
incomplint.

3.4. Modernització, transparència, eficiència i participació
Necessitem una organització municipal on l'objectiu no sigui el procediment
administratiu sinó el servei a la ciutadania i les polítiques públiques per això:
Millorarem l'organització apostant per la transversalitat, centrant l'ajuntament a
donar resposta en clau proactiva als reptes plantejats en relació a la necessitat
de potenciar les dinàmiques de treball integral i transversal, a través d'eines
vinculades a la gestió per processos i a l'aprenentatge organitzatiu.
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Millorarem les capacitats professionals Centrat tant en l'àmbit de la gestió de
recursos humans, incloent-hi des del reforçament dels perfils directius al
desenvolupament de competències, el foment de la mobilitat, la carrera
professional horitzontal, i l'avaluació de l'acompliment orientada a afavorir la
responsabilització, desenvolupant les següents mesures:















Revisar perfils professionals a partir de la gestió per competències.
Fomentar la mobilitat interna i la carrera professional horitzontal.
Introduir l'avaluació de l'acompliment i la responsabilitat.
Redistribuir efectius a través de la mobilitat i la selecció.
Revisar i actualitzar la Relació de Llocs de Treball.
Impulsar la formació corporativa amb una orientació estratègica.
Desenvolupar la innovació mitjançant nous referents relacionals, vinculats
als àmbits de transformació que incorporen a noves formes de relació i
interacció entre l'Ajuntament i la ciutadania a través del govern obert i
noves dinàmiques de ciutat, com les associades a les denominades
ciutats intel·ligents.
Garantir la finestreta única per a la ciutadania, entitats i empreses.
Seguir impulsant la participació ciutadana amb mecanismes que
garanteixin una representativitat real de la ciutadania en la presa de
decisions.
Els pressupostos municipals i el pla d'inversions municipal ha de comptar
amb mecanismes de participació ciutadana, integrant també la
perspectiva de gènere.
Impulsar la compra pública socialment responsable que prioritzi les
empreses cooperatives. Pel que fa als serveis públics municipals,
especialment aquells relacionats amb l'atenció a les persones, prioritzar
la concertació publico social, entre l'administració local i les cooperatives
d'iniciativa social. Impulsar la municipalització de serveis públics i cedirne la gestió a cooperatives.
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4. Badalona prospera i sostenible
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4.1. Economia, mercats i comerç
Els canvis tecnològics han comportat la globalització tant de les relacions
humanes com de la producció industrial i de serveis, donant com a resultat una
societat i una economia organitzada en xarxa.
En aquest canvi de model productiu només entre un 10 i un 15% de la població
es dedica de manera directa a la producció industrial, i la resta a través de les
noves tecnologies gestiona la informació i el coneixement derivats de
l'automatització de la producció, o bé els serveis tradicionals completament
presents també a Internet.
Per seguir amb la nostra política de desenvolupament econòmic prioritzarem les
següents mesures:
 Elaborar i executar el Pla Bàsic de transformació dels Espais d'Activitat
Econòmica de la ciutat per atraure nous tipus d'activitat econòmica, més
sostenible i innovadora i a la vegada donant suport als sectors clau
existents actualment.
 Recolzant al teixit industrial de la metal•lúrgia i la mecànica tant als
polígons de la zona Nord com a la zona Sud i de la farmacèutica i química
a la zona dels polígons Sud mitjançant l'impuls a la innovació i
modernització com a motor d'atracció i competitivitat de les empreses.
 Transformant el sòl industrial dels polígons Nord i Sud cap a Noves Àrees
Urbanes d'activitat econòmica amb el model "ciutat compacta", impulsant
activitats basades en el coneixement, i la barreja d'usos entre activitats
econòmiques, industrials, terciàries i formatives.
 Potenciar el Hub d'innovació biomèdica al voltant de l'Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol. Promoure el reforçament dels estudis universitaris
en els àmbits de la salut.
 Potenciant la indústria cultural i creativa, i altres sectors clau com
l'envelliment actiu en el camp de la salut, o el sector nàutic.
 Ampliant el BCIN, com a mínim en 2.000 m2, la meitat de la seva capacitat
potencial com a nou espai per a la implantació i l'acceleració d'empreses.
Posicionant el BCIN com a espai referent de congressos en el Barcelonès
Nord i com a viver d'empreses i especialitzar les activitats que es
desenvolupen a les seves oficines.
 Executar les reformes dels mercats municipals pendents, Maignon, Llefià
Pomar i Torner i potenciar el seu paper com a vectors de noves centralitats
urbanes.
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Promocionar els mercats municipals i els Encants, en col•laboració amb
les entitats que els representen, fent també activitats periòdiques i
esdeveniments que atreguin nou públic.
S'ha de treballar conjuntament amb l'associació de Marxants per
aconseguir uns Encants amb més neteja, seguretat i varietat comercial
que revitalitzi aquests mercats.
Modernitzar les renovacions de parades, fent-ho més àgil i assequible.
Garantir lavabos públics en condicions a tots els Encants de Badalona.
Treballar per un Pla d'Emergència dels Encants Municipals.
Potenciar els productes ecològics i de proximitat tant als mercats
municipals, com en el comerç de la ciutat.
Recuperar el projecte "Xarxa de comerç verd" a Badalona, amb l'objectiu
de donar suport als comerços per ambientalitzar-los, promoure la seva
eficiència
energètica,
reutilització
i
reducció
de
residus,
entre d'altres objectius, creant també una guia de comerços verds a la
ciutat.
Fomentar l'ús de l'entorn rural badaloní per a conrear, especialment
productes ecològics.
Recuperar el projecte de cens de comerços a la ciutat a través de la web
municipal, on tots els comerços poden fer ofertes i promocions i donar a
conèixer el seu negoci a tota la ciutat, organitzat per barris, sectors, etc.
També a través d'una aplicació mòbil la ciutadania pot buscar amb facilitat
els comerços que necessiti i les millors ofertes.
Elaborar un pla de comerç adaptat a cada eix comercial i barri de la ciutat,
per dinamitzar el comerç de proximitat, basant-nos amb el primer estudi
elaborat en el mandat passat.
Potenciar la "Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària", d'on
forma part Badalona, reforçant les mesures i projectes que ja funcionen
actualment, així com crear-ne de nous amb les entitats que també
treballen pel foment de l'economia social i solidària.
Seguir assessorant a persones emprenedores per a la creació de
cooperatives. Facilitar eines, programes i ajuts econòmics específics per
a aquells sectors socials amb més dificultats per accedir a la creació de
cooperatives i a la incorporació de persones sòcies, específicament
persones migrades, joves menors de 25 anys, dones i majors de 45 anys.
Donar suport a programes per impulsar l'equitat de gènere, la creació de
plans d'igualtat i el suport a la sostenibilitat col•lectiva des de la
perspectiva de l'economia feminista.
Tornar a impulsar convocatòries de Microcrèdits, com es va fer el mandat
passat, per a projectes innovadors a la ciutat, amb interès zero.
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Crear una comissió de treball d'Economia Social i Solidària al Consell
Econòmic i Social de Badalona.
Seguir potenciant el Consell Econòmic i Social de Badalona.
Potenciar la indústria cultural i recreativa, i altres sectors clau com
l'envelliment actiu en el camp de la salut.
Fomentar la cooperació transnacional europea i el compromís amb
Europa: recerca de recursos i projectes de recerca, innovació i millora
entorn empresarial participant en iniciatives sectorials per al
desenvolupament local amb finançament europeu.
Reforçar els projectes europeus liderats per Badalona Serveis
Assistencials (BSA), i d'altres implicats clau de la ciutat, en l'àmbit de la
salut i l'envelliment actiu i saludable.
Promoure la mobilitat estudiantil de formació professional dins el marc
d'Europa.
Dinamitzar el front litoral, aprofitant tot el potencial econòmic d'aquest
territori.
Adaptar l'entorn productiu en l'àmbit de la sostenibilitat i l'eficiència
energètica.
Participar en les iniciatives territorials del Barcelonès Nord per a generar
un
territori
i
un
entorn
d'oportunitats
socioeconòmiques
mediambientalment sostenible.
Impulsarem la creació de un salari mínim metropolità que haurà de ser
la referencia per tots els serveis directes o indirectes contractats per
l'ajuntament.

4.2. Turisme
El Turisme és una de les indústries de més creixement durant els anys vinents a
escala mundial però també és cert que és una de les activitats que més
externalitats pot tenir en el territori i per tant aquestes han d'estar planificades de
l'administració per evitar-ne les negatives i aprofitar les sinergies positives que
genera.
Davant de models basats en el parc temàtic i el creixement residencial
(apartaments, segona residència, etc.) proposem el turisme de qualitat i
responsable que al factor de desenvolupament local n'ha d'assegurar també la
sostenibilitat social i ambiental. Per fer-ho possible ens cal incentivar models que
promouen turisme familiar i allotjaments de qualitat; activitats de turisme actiu i
de descoberta del territori (senderisme, cicloturisme, activitats nàutiques i

52

subaquàtiques, educació ambiental,...); valoritzar els productes agroalimentaris,
l'artesania i la creativitat artística, el patrimoni, el producte i la cuina local.
Per això proposem:
 Seguir treballant una marca pròpia emmarcada en l'enoturisme i el
paisatge del Baix Maresme com a complement de la marca Barcelona.
 Realitzarem un estudi de càrrega turística que ens permeti determinar
quin nombre de llits pugui encabir la nostra ciutat sense generar
gentrificació i transformació del comerç local tradicional.
 Destinarem tots els ingressos de la taxa turística a la rehabilitació del
nostre patrimoni cultural i paisatgístic.
 Apostarem per situar Badalona amb el segell turisme sostenible
mitjançant un Pla de la qualitat dels serveis i del turisme donant suport al
sector privat perquè puguin assolir els estàndards demanats per
aconseguir el segell internacional de turisme sostenible.
 Potenciarem la inclusió de Badalona en el tram mediterrani del Camí de
Sant Jaume.

4.3. Medi ambient
Treballarem per la concreció dels terminis d'execució de:











Treballarem per l'inici dels estudis projecte metro lleuger a Pomar
Can Ruti, per la sostenibilitat i resiliència.
Impulsarem la protecció definitiva mitjançant el planejament del Parc del
Torrent de la Font i el Turó de l'Enric.
Consolidarem l'Oficina energètica local dotant-la com un servei estructural
per seguir garantint tots els serveis que presta el programa Badalona
Eficient.
Redactarem un pla director de l'arbrat de la ciutat que determini tipologies,
seguretat, criteris i calendaris d'esporga i arbrat a substituir per altres
espècies.
Dotarem al departament d'ecologia urbana dels mitjans suficients per fer
front a les normatives de contaminació acústica.
Impulsarem la millora i el manteniment de l'entorn natural i el verd urbà
dotant els mitjans necessaris perquè la platja tingui ús durant 365 dies
l'any.
Desplegarem les actuacions previstes en l'entorn de la Serralada de
Marina, d'acord al Pla Director que l'Ajuntament va aprovar l'any 2010.
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Facilitarem iniciatives emprenedores i d'ocupació relacionades l'entorn
natural i el verd urbà.
Impulsarem l'economia verda i iniciatives d'economia circular.
Desenvolupar el dret a la ciutat també per als animals i dignificar-los. No
només cal aprofundir en l'existència d'espais de lleure o educar en models
de tinença responsable, sinó que també cal destinar recursos a la lluita
contra el tràfic i venda d'animals. Totes aquestes iniciatives s'han de
coordinar amb les entitats que hi puguin col•laborar, així com amb les
Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona.
Cal dignificar el Centre d'Atenció d'Animals Comarcal que hi ha a
Badalona, fomentant el benestar animal, el voluntariat i les adopcions.
Cal un manteniment adequat de les àrees de gossos i ampliar aquests
espais en altres punts de la ciutat, centralitzant-ne el manteniment.

54

