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Què és el PAM? 
 
El Programa d’actuació municipal (PAM) és l’instrument de planificació de 
l’activitat municipal de cada mandat (Reglament orgànic municipal [ROM] – 
article 119 del capítol 3 de planificació municipal). 
 
La Carta municipal de Barcelona assenyala que el primer instrument del 
sistema de planificació de l’Ajuntament de Barcelona és el Programa d’actuació 
municipal (article 56 del capítol IV). El PAM comprèn els objectius i les 
polítiques que es preveu portar a terme en els quatre anys del mandat 
electoral en les diferents activitats i serveis realitzats per l’Ajuntament de 
Barcelona i les seves entitats i societats mercantils dependents. 
 
El PAM té naturalesa de directriu, per la qual cosa tots els òrgans municipals 
l’han d’observar com a tal pel que fa als seus objectius i finalitats. Tanmateix, 
tant l’estructura de continguts del PAM com el seu procediment d’aprovació 
poden ser objecte de modificacions o revisions durant el mandat. 
 
 

I el PAD? 
 
Els PAD (programes d’actuació dels districtes) són els documents que elaboren 
els deu districtes de la ciutat i que contenen els objectius i les polítiques que 
cal desenvolupar en cadascun dels districtes al llarg del mandat.  Els projectes 
inclosos en els PAD han d’estar alineats amb el PAM (ROM - article 122). 
 
 
  



 

  3 
 

PAD Les Corts  2020-2023 
Comissió de Govern 

La Barcelona de progrés, que fa front a  
les desigualtats i a l’emergència climàtica 

Presentació 
 
El Programa d’actuació municipal del districte de les Corts 2020-2023 que us 
presentem en aquest document evidencia i concreta el compromís de l’equip 
de Govern municipal amb la ciutadania i el territori per als propers anys. 
 
El PAD 2020-2023 representa un pas endavant respecte al projecte iniciat en la 
legislatura anterior i parteix de l’acord de govern que va servir per constituir 
l’actual Govern municipal.  
 
Aquest projecte de PAD recull els principals reptes (objectius) i mesures 
concretes (actuacions) que hem acordat que la ciutat necessita desplegar per 
avançar en la lluita contra l’emergència climàtica, per seguir reduint les 
desigualtats, per fer de la nostra ciutat un entorn més amable on viure i 
conviure, més saludable, més segur i resilient, de progrés econòmic i centrat 
en les persones. Una ciutat, amb una Administració més propera i fàcil, que 
aposta per l’educació, la cultura i la ciència i que mira més enllà dels seus límits 
administratius per reconèixer-se com una de les aglomeracions urbanes més 
importants del sud d’Europa. 
 
Aquest projecte de PAD incorpora dos elements innovadors de caràcter 
transversal que marcaran l’ADN de les polítiques en aquest mandat: enfortir la 
visió d’equitat de gènere i garantir la vinculació amb les fites i els objectius de 
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 
 
A partir d’aquest projecte de PAD, treballat fins ara a escala de govern i amb el 
suport dels equips tècnics municipals, s’inicia un procés participatiu obert a 
tota la ciutadania que, de ben segur, l’enriquirà, perquè Barcelona és un 
projecte col·lectiu, on tothom ha de poder expressar les seves idees i prioritats. 
 
Les actuacions i els projectes emblemàtics, siguin de petit o de gran format, 
que trobareu en aquesta proposta de PAD configuren un veritable full de ruta, 
arriscat i valent, per al període 2020-2023 i més enllà, i vertebren un model de 
ciutat on la ciutadania i les seves activitats esdevenen el centre i la raó de ser 
de les polítiques municipals que lideren i garanteixen la Barcelona de progrés 
que fa front a les desigualtats i a l’emergència climàtica. 
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Compromís amb l’Agenda 2030 
 
Davant la urgència dels grans reptes globals, l’ONU ha aprovat els 17 objectius 
de desenvolupament sostenible (ODS) que considera imprescindibles per 
preservar el planeta i fer possible una vida digna per a tothom. Junts 
configuren l’anomenada Agenda 2030, que apunta cap a un futur més inclusiu, 
pròsper, just i sostenible. Els ODS ofereixen una visió global dels problemes, un 
marc per arribar a grans acords sobre les solucions i una perspectiva temporal 
llarga, que permet plantejar i executar projectes realment transformadors. 
 
És per tot això que, tal com expressa l’acord de govern de 10 de juliol de 2019, 
el Govern municipal ha assumit l’Agenda 2030 com a marc d’acció, considerant 
quatre grans objectius:  
 

• El compromís polític, per abordar els reptes —com el treball, 
l’habitatge, l’energia o la mobilitat— que Barcelona ha de resoldre per 
seguir generant oportunitats, cohesió i benestar, en harmonia amb 
l’entorn i sense comprometre el futur. 

• La implicació social, en tots els àmbits (empresa, cultura, escola, 
esport, districtes, barris, etc.), per fer dels ODS l’agenda de Barcelona. 

• La modernització de la gestió i dels serveis municipals, reflectida també 
en l’avaluació del compliment dels ODS. 

• El lideratge i la projecció internacional: Barcelona impulsa, amb altres 
ciutats, els canvis que el món necessita.   

 
El compromís es posa a prova ara, en el disseny del Programa d’actuació 
municipal 2020-2023. És necessari que els objectius, les actuacions i els 
projectes d’aquest PAM, coherents amb els ODS, impulsin Barcelona cap a: 
 

• una ciutat que fa front a l’emergència climàtica i amb emissions zero; 
• una ciutat que fa front a les desigualtats i amb pobresa zero; 
• una ciutat amb un progrés econòmic dinàmica i sostenible; 
• una ciutat més habitable, segura i amb un urbanisme en 

transformació; 
• una ciutat que aposta pels aprenentatges, la creativitat i els vincles, i 
• una ciutat amb polítiques públiques innovadores i amb visió 

metropolitana. 
 
Els ODS plantegen una perspectiva temporal llarga, que engloba tres mandats 
municipals fins a la seva consecució, la qual dona el marge necessari per 
plantejar, decidir i portar a terme projectes realment transformadors. 
 
L’Agenda 2030 posa també l’èmfasi en la governança democràtica i la qualitat 
institucional, un incentiu i una eina per a la millora continuada dels serveis 
municipals, la planificació estratègica, les polítiques integrals, la innovació, la 
participació ciutadana i la concertació amb els actors socials. Sense oblidar el 
compromís amb el municipalisme, busca dotar els ajuntaments dels recursos 
necessaris per poder tirar endavant els seus projectes.  
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Compromís amb la igualtat de 
gènere 
 
Aconseguir una Barcelona sense desigualtats ni discriminacions de gènere és 
una de les grans fites d’aquest mandat. Per això, aquest PAM neix amb la 
voluntat d’avançar la ciutat en tots els àmbits que aborda i de fer-ho 
incorporant la mirada feminista en tota l’acció municipal.  
 
En aquest sentit, al PAM 2020-2023 incorpora dues línies estratègiques 
dedicades en exclusivitat al foment de l’equitat de gènere a la ciutat —1.5 
Feminismes— i en el marc de l’Administració i el bon govern —6.2 
Transversalitat de gènere i polítiques del temps—. I, a la vegada, s’han inclòs 
objectius de gènere en tots els àmbits d’actuació del PAM, amb la qual cosa es 
multipliquen els beneficis per a tota la ciutadania. La inclusió de la perspectiva 
de gènere al PAM, de manera plenament transversal és, doncs, una mostra del 
ferm compromís de l’Ajuntament amb la plena igualtat entre dones i homes a 
la nostra ciutat. 
 
El PAM 2020-2023 s’ha formulat tenint present si l’acció concreta incorpora les 
necessitats de les dones en la seva definició i si la seva implementació 
contribuirà a l’eliminació de les desigualtats i les discriminacions de gènere.  
D’aquesta manera es garanteix que el disseny de totes les actuacions del PAM 
es faci des d’una perspectiva de gènere.  
 
La incorporació de la perspectiva de gènere també es tindrà en compte en el 
procés participatiu d’elaboració del PAM, per la qual cosa es desplegaran a les 
diferents sessions programades els mitjans de suport necessaris per facilitar la 
presència efectiva de les dones així com la de les persones cuidadores: provisió 
de serveis gratuïts de cura d’infants, programació d’activitats en franges 
horàries que facilitin la conciliació corresponsable, comunicació inclusiva, etc.  
 
En el mapa d’agents cridats a participar s’han integrat les entitats de dones o 
altres associacions i grups que representen l’àmplia diversitat que configuren 
les dones i col·lectius amb interessos de gènere. I es té especial cura per 
fomentar la participació de persones que tenen un accés més limitat a la 
participació ciutadana: dones migrades i grans, dones joves i cuidadores.  
 
Tot plegat ha de permetre dotar la ciutat d’un PAM veritablement feminista 
que vetlli pels drets i les oportunitats de totes les persones de Barcelona.  
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Estat de la ciutat i del districte 
En síntesi 
 
Barcelona és el nucli central de la regió metropolitana de Barcelona, una 
aglomeració urbana entre les deu primeres europees, en termes de població i 
ocupació. 
 
Població 
Barcelona, amb una superfície de 101,3 km2, té una població d’1.650.358 
habitants, i una àrea metropolitana amb més de 3,2 milions d’habitants. 
 

 
 
La població estrangera, 333.516 persones (segons el padró l’1 de gener de 
2019), representa el 20,2%. 
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L’índex d’envelliment: 

 
 
Atenció social 
El 15,2% de la població de Barcelona té una renda anual per sota el llindar de 
pobresa (llindar de pobresa = 10.054,4 euros nets anuals per llars d’un adult) i 
un 20,8% pateix alguna de les situacions recollides en la taxa AROPE.   
 
Persones de 65 o més anys que viuen soles (%): 

 
Economia 
L’any 2018 l’economia de Barcelona ha crescut en termes reals a una taxa del 
2,6% respecte a l’any anterior (un augment interanual del 2,5% al segon 
trimestre del 2019). Barcelona genera el 33,6% del PIB de Catalunya, amb 
78.807 M€, i ocupa el 33% dels treballadors i les treballadores, amb 1.119.743 
persones afiliades a la Seguretat Social. 
 
El comerç de Barcelona representa el 13,6% dels llocs de treball a la ciutat i 
ocupa 152.092 persones. Crea ocupació neta, tot i que amb un increment més 
moderat que el conjunt de l’economia de Barcelona: 0,5% enfront del 2,9% 
global. 
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Mercat de treball 
Barcelona registra taxes d’activitat (del 79%) i ocupació (del 71,2%) superiors a 
la mitjana catalana i espanyola.  
 
La taxa específica d’atur (16-64 anys) ha caigut fins al 9,3%, el valor més baix 
dels darrers deu anys i la meitat de l’existent en el moment àlgid de la crisi.  
L’atur de llarga durada continua afectant sobretot les dones i el col·lectiu de 
persones més grans de 50 anys. 
 
Percentatge d’atur de llarga durada sobre el total d’atur registrat: 
 

 
Renda de les llars 
Barcelona és una ciutat de rendes mitjanes (el 52,9% de la població). La renda 
familiar disponible mitjana per capita es calcula en els 21.980 euros, que vol dir 
un 2,9% més que l’any anterior.  
La distribució de la renda per districtes presenta moltes similituds amb els anys 
precedents. Si la mirem per barris, la distribució de la renda segueix perfilant el 
contrast de renda entre els barris de la zona oest i els de la zona nord, i es 
continua reduint la dispersió en els barris per segon any consecutiu, ja que es 
tanca la distància entre els barris situats als extrems. 
 
Índex de renda familiar disponible: 

 
 
Turisme 
Representa, aproximadament, el 15% del PIB de l’economia de la ciutat. 
Barcelona és una de les principals destinacions turístiques d’Europa, amb 8,1 
milions de visitants (el 81% procedents de fora d’Espanya) i 20,2 milions de 
pernoctacions en hotels el 2018. La ciutat és referent en turisme de fires i 
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congressos: 1a ciutat del món en celebració de fòrums internacionals (amb el 
sector mèdic i científic despuntant). La pressió turística sobre la ciutat no ha 
disminuït, sinó més aviat el contrari. El nombre de visitants ha augmentat el 
darrer any (4,6%) i també el de pernoctacions (2%).  
 
 
Habitatge 
Després de l’enorme escalada dels preus de venda de l’any 2017 (+15,7%), 
l’any 2018 han augmentat un 5,9%, fins a situar el preu mitjà del metre 
quadrat (m2) en 4.100 euros.  El tercer trimestre del 2019, el preu mitjà del m2 
se situa en 4.205 euros (a Sarrià - Sant Gervasi és de 5.388 €/m2, i a Nou Barris 
és de 2.563 €/m2).  
 
Nombre de compravendes/any: 

 
Hi ha hagut una moderació en l’escalada dels preus de lloguer (+5,6% 
interanual al tercer trimestre del 2018), però el preu mitjà mensual és ja de 
921 euros.  
 
Preu del lloguer del m2/mes: 

 
 
Han disminuït un 22% els desnonaments a la ciutat, i alhora han augmentat un 
245% les famílies que han rebut atenció de la Unitat Contra l’Exclusió 
Residencial (UCER). Durant l’any 2017, la UCER va atendre 2.351 noves famílies 
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en risc d’exclusió residencial, xifra que equival a 7.000 persones, 2.377 de les 
quals eren menors. 
 
Seguretat i convivència 
La seguretat s’enfila, en les enquestes municipals, com a primer problema 
percebut de la ciutat.  En l’Enquesta de serveis municipals 2019 la inseguretat 
s’enfila amb 17,1, per sobre de l’accés a l’habitatge, com el primer problema 
de la ciutat, i 
 
l’índex general de victimització creix del 25,6 al 31,8, xifres que no s’havien vist 
mai en els 30 anys de l’enquesta. La victimització en les dones ha experimentat 
un augment de 7,5 punts en l’últim any, i en el cas dels homes un increment de 
4,8 punts. 
 
Fets de victimització: 

 
 
L’Eixample experimenta, en episodis de victimització, un augment de 4,4 
punts, i Sant Martí un increment de 3,4 punts. També destaca la baixada en 
victimització als districtes d’Horta-Guinardó (-3,3 punts) i a Nou Barris (-4 
punts).  
 
Educació 
El curs escolar 2019-2020 va començar amb 178.487 alumnes matriculats en 
centres educatius, gairebé 1.700 més que el curs passat. Una xarxa composta 
per 411 centres d’ensenyament obligatori, 236 centres públics (167 escoles, 6 
instituts escola, 61 instituts i 2 centres integrats) i 175 centres concertats. 
També hi ha 34 centres d’educació especial, 8 de públics i 26 de concertats. La 
gran majoria de les famílies obtenen la plaça de P3 i primer d’ESO escollida en 
primera opció: a P3 el 93,5%, mentre que a l’ESO l’han obtingut el 89,3%. En 
total, hi ha hagut una demanda de 12.489 places, 6.425 en centres públics i 
6.064 en centres concertats. 
 
Població amb estudis universitaris i CFGS (%): 
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Les 101 escoles bressol municipals (EBM) de Barcelona van començar el curs 
amb 8.409 infants (de 4 mesos a 3 anys d’edat). L’oferta de places de la xarxa 
municipal cobreix el 56,1% de les sol·licituds, que suposen el 21,2% del total 
dels infants de 0 a 3 anys empadronats a la ciutat. Per districtes, la taxa de la 
demanda atesa va del 77,8%, a Sarrià - Sant Gervasi, al 46,1%, a les Corts. 
 
Salut 
Millora continuada de l’esperança de vida en néixer, que l’any 2016 va assolir 
els 86,9 anys en les dones i els 81,2 anys en els homes. La mortalitat va anar a 
la baixa, sobretot entre els homes (que parteixen, però, de valors bastant més 
alts), i en gairebé totes les causes de mort prematura.  
 

 
 
Medi ambient 
Barcelona disposa d’11.454.453 m2 de verd urbà. Per habitant es manté 
estancat a l’entorn de 7,1 m2. La superfície de zones i carrers amb prioritat de 
vianants és de 107 ha (un 40,5% més que el 2013). 
 
El 2018 la contaminació de l’aire va provocar 351 morts prematures. El 48% de 
la població de la ciutat està exposada habitualment a uns valors superiors als 
recomanats per l’OMS. 
 
El consum d’aigua es manté estable, a l’entorn de 161 litres/habitant/dia.  
 
La taxa de recollida selectiva de residus el 2018 va créixer un 6,2% i ja 
representa el 37,5% de la recollida de residus, que també va créixer en un 3% 
(1,3 kg/habitant al dia). 
 
Barcelona consumeix 15.627 GWh/any i, d’aquests, només prop de 146 GWh 
es produeixen amb energies renovables i residuals. Actualment, la ciutat 
genera de manera 4.865 GWh/any d’electricitat (el 25% de l’energia elèctrica 
que es consumeix a Barcelona). 
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PAD Les Corts  2020-2023 
Comissió de Govern 

La Barcelona de progrés, que fa front a  
les desigualtats i a l’emergència climàtica 

Eix 1. Drets socials 
La lluita contra les desigualtats i la defensa dels drets socials, 
la diversitat i el feminisme. 
Com totes les ciutats globals, Barcelona s’enfronta al problema de les 
desigualtats fruit d’una distribució injusta de la riquesa. Hem d’assolir 
l’objectiu de l’erradicació de la pobresa i la garantia dels drets socials. Els drets 
han d’estar garantits per a totes les persones, de tots els trams d’edat, fent un 
èmfasi especial en les que pateixen situacions de vulnerabilitat més greus, 
reconeixent la diversitat com un valor i assegurant la igualtat d’oportunitats i 
de gènere. 

(Acord de Govern) 
 
 

1.1. Inclusió social 
• Fer de l’Espai d’Inclusió de les Corts un referent de ciutat. 

Desenvolupar de l’estratègia de comunicació de l’Espai d’Inclusió. 
Augmentar l’adhesió de noves empreses a aquest espai. 
Redactar la Mesura de govern d’inclusió. 

• Reactivar el projecte de la Guingueta de Pedralbes com a espai 
d’inclusió laboral. 
Identificar els emplaçaments possibles de noves guinguetes. 
Tornar a convocar la licitació. 
 

1.2. Persones grans i envelliment 
• Elaboració d’un Pla estratègic de la gent gran del districte. 
• Demanar a la Generalitat de Catalunya la construcció pendent de la 

residència de gent gran de Benavent. 
 
1.3. Discapacitat 
• Incorporar en els plecs dels gestors clàusules per garantir que els 

tallers, adreçats a infants i adolescents, siguin inclusius. 
• Promocionar el lleure inclusiu en els equipaments municipals. 
• Ludoteca Guitard. Habilitar-la perquè sigui la primera ludoteca 

inclusiva de la ciutat. 
• Expropiar les finques de Pintor Ribalta (Can Reig) per construir-hi una 

llar residència per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual, 
mitjançant la Federació i Coordinadora de Persones amb Discapacitat 
de les Corts. 

• Millorar l’accessibilitat comunicativa. 
Fer una diagnosi de la necessitat funcional dels usuaris dels 
equipaments, implantació de la senyalística (Braille, llenguatge fàcil, 
pictogrames...). Fer una diagnosi dels documents que es publiquen al 
web del Districte. Ampliar el nombre de codis Wheris. 
Fer diagnosi i implantació als equipaments de la senyalística de 
tecnologia NaviLens per a persones amb discapacitat visual. 

• Promoure programes d’activitats d’aprenentatge i oci per a gent gran 
amb discapacitat intel·lectual. 
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La Barcelona de progrés, que fa front a  
les desigualtats i a l’emergència climàtica 

1.4. Salut i cures 
• Crear i impulsar la Taula de Salut Mental i desenvolupar el pla de 

treball de la Taula de l’Alzheimer. 
• Dur a terme la diagnosi de salut i determinar el pla de treball i les 

actuacions que cal fer. 
• Definir i desplegar el nou programa d’esport i salut en col·laboració 

amb l’Institut Barcelona Esports. 
• Treballar en el foment d’hàbits saludables entre els adolescents. 

Desenvolupar la Mesura de govern “Mesures preventives de les 
addiccions en adolescents i joves”. 2020-2023.  

 
1.5. Feminismes 
• Actuar amb l’Agència ABITS en diferents punts del districte. 

Treballar on s’exerceix la prostitució: entorns del parc de Bederrida i 
entorns del carrer de Manuel Azaña.  

• Fomentar la diversitat de gènere en els usos de l’espai públic i els 
equipaments. 
Incorporar jocs equitatius i no sexistes en les iniciatives municipals. 
Incorporar clàusules d’igualtat de gènere en els plecs de contractació. 
Treballar els usos de la plaça de la Concòrdia amb jocs per a infants 
que responguin a la diversitat de gènere. 

• Promocionar i consolidar un espai per a les dones que treballen a les 
llars. 
Continuar i acompanyar iniciatives d’organització i creació de xarxes de 
suport de les dones que treballen a les llars, garantir-ne la inclusió 
social. 

 
1.6. Infància 
• Crear un grup de treball de participació infantil dels diferents projectes 

educatius del districte. 
El camí escolar, l’audiència pública, el pregó de la Laia, creació de la 
comissió infantil del Carnaval de les Corts. 

• Crear un espai de treball i reflexió amb professionals i famílies vinculat 
amb la Xarxa d’Infància i Adolescència. 
Cicles de xerrades, tallers, formacions... 

• Possibilitar l’ampliació de la Ludoteca Guitard amb una nova planta. 
 

1.7.  Adolescència i joventut 
• Explorar noves tinences d’habitatges. 

Treballar perquè l’Ajuntament fomenti noves formes d’accés als 
habitatges per als joves, com cooperatives de cessió d’ús, masoveria 
urbana, etcètera. 

• Espais públics per al lleure educatiu.  
Dissenyar l’espai provisional de la Colònia Castells. 
Identificació d’altres espais adequats. 
Crear l’operativa. 

• Redistribuir els espais del Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts, així 
com l’oferta. 
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La Barcelona de progrés, que fa front a  
les desigualtats i a l’emergència climàtica 

• Construir i posar en marxa l’Espai Jove al carrer de Dolors Masferrer i 
Bosch. 
Adaptar el funcional, determinar la tipologia de gestió i els òrgans de 
gestió i seguiment. Iniciar l’activitat. 

• Treballar conjuntament amb instituts per promoure l’educació sexual 
diversa i respectuosa amb totes les sensibilitats afectives i de gènere. 

• Impulsar processos de participació juvenil i adolescent sobre temes 
rellevants de districte amb diferents entitats i col·lectius. 

• Potenciar l’associacionisme i la participació d’adolescents i joves. 
Participació en projectes de gestió comunitària que comporten 
millores socials tangibles en el districte. 
 

1.8. Migració i acollida 
• Fomentar les actuacions per tal de donar a conèixer la diversitat 

cultural de Barcelona. 
 

1.9. Diversitat sexual i de gènere LGTBI 
• Incloure i impulsar la perspectiva del col·lectiu LGTBI en els programes 

de salut. 
• Detectar i prevenir l’LGTBI-fòbia i les violències masclistes. 

Incorporar la mirada de la diversitat en els diferents àmbits: educació, 
salut, cultura, etc. 

• Difondre les guies editades de llenguatge no sexista. 
• Adaptar la senyalística en els nous equipaments per incorporar-hi la 

perspectiva de gènere LGTBI. 
 
1.10. Lluita contra la soledat 
• Estendre el projecte Radars. 

Desenvolupar i consolidar el projecte Radars al barri de Pedralbes. 
• Noves formes d’habitatge. 

Facilitar i promoure l’ús compartit d’habitatge entre la gent gran i els 
joves. 

• Continuar amb programes intergeneracionals per potenciar la 
memòria de la gent gran. 
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La Barcelona de progrés, que fa front a  
les desigualtats i a l’emergència climàtica 

Eix 2. Emergència climàtica 
La lluita contra l’emergència climàtica i la contaminació, fent 
una ciutat verda, blava i de residu zero. 
Més de 350 morts prematures anuals per partícules de contaminació, una 
escalada de temperatures, un desequilibri mediambiental que afecta la salut 
de tots els veïns i veïnes de la ciutat: no podem esperar més. El present 
mandat ha de ser el del salt definitiu de Barcelona en la política de lluita contra 
l’emergència climàtica i la contaminació. 

(Acord de Govern) 
 

2.1. Transició ecològica 
• Dur a terme un Pla de sostenibilitat. 

Definir, en col·laboració amb Ecologia Urbana, el Pla de sostenibilitat 
del districte. Desplegament territorial del projecte "Barris més 
sostenibles". 

• Fer campanyes de sensibilització. 
L’ús del plàstic, el consum energètic, l’ús de vehicles privats, 
alternatives a l’obsolescència programada, visibilització del canvi 
climàtic com un problema de salut pública, etcètera. 

 
2.2. Nou model energètic 
• Pla d’il·luminació. Fer actuacions d’enllumenat al territori. 
• Instal·lar plaques fotovoltaiques. 

Camp de futbol d’Arístides Maillol.  
Ampliar la plaça de Comas, l’Escola Ítaca, la Biblioteca Miquel 
Llongueras. 

 
2.3. Verd urbà i biodiversitat 
• Manteniment dels parcs del districte per millorar-ne les condicions i els 

usos. 
Renovar i adequar: el parc de Cervantes, els jardins de Bacardí i els 
jardins de Clara Campoamor. 

• Dissenyar i redactar el nou espai verd públic. 
Carrer de John M. Keynes.  Zona verda de l’av. Mare de Déu de Lorda i 
rasants del carrer de Panamà. 
Europa-Anglesola: urbanització i nou espai verd. 

• Millorar les condicions d’ús dels espais dels horts urbans del districte i 
la seva relació amb l’entorn. 
Redefinir el conveni dels horts urbans de la Colònia Castells a partir de 
les modificacions urbanístiques. 

• Zona verda del parc de la Colònia Castells. 
Adequació provisional dels espais. Projecte executiu de la zona verda. 
Projecte executiu de memòria històrica: conservació de les cases de la 
Colònia Castells. 

• Elaborar el Pla director del Monestir de Pedralbes.  
Recuperar l’espai de zona verda ocupat pels barracons de l’escola 
Betània-Patmos. 
Fer millores al carrer de Montevideo. 
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La Barcelona de progrés, que fa front a  
les desigualtats i a l’emergència climàtica 

• Renaturalitzar espais. 
Corredor verd al carrer dels Comtes de Bell-lloc, entre la biblioteca i els 
jardins de Magalí. 

• Adequar l’espai Bederrida. 
 

2.4. Mobilitat sostenible i segura 
• Impulsar l’L9: Camp Nou - Espai Barça. 
• Ampliar la xarxa de carrils bici. 

Carril bici connexió Esplugues del Llobregat / Palau Reial, carrers de 
Manuel Girona, General Batet; Esplugues del Llobregat / Zona 
esportiva de la UB; connexió verda de Can Rigal al parc de Cervantes i 
carril bici de l’avinguda de Joan XXIII i l’avinguda de Sarrià. 

• Millorar la mobilitat als entorns escolars. 
Millorar la mobilitat a l’av. Esplugues entre l’Hospital de Sant Joan de 
Déu i el carrer de González Tablas. 

• Obertura amb seguretat de passos de vianants a l’avinguda Diagonal 
amb el tramvia. 

• Semaforització de les cruïlles. Sinistralitat de la xarxa viària. 
Semaforitzar l’avinguda Diagonal / carrer d’Albert Bastardas per a 
vianants i bicicletes. Instal·lar un semàfor al carrer de Numància, entre 
el carrer del Marquès de Sentmenat i la travessera de les Corts. 
Instal·lar un semàfor a l’avinguda Diagonal / Facultat d’Econòmiques. 
Semaforitzar les cruïlles de l’avinguda de Pedralbes / carrer Sor Eulàlia 
d’Anzizu, dels carrers Joan Güell / Can Bruixa i dels carrers Taquígraf 
Martí / Joan Güell. 

• Desplegar aparcament per a bicicletes als equipaments del districte. 
Certificar edificis municipals “amics de la bici”. 

• Actuació a les superilles. 
Actuacions del sector a la superilla de la Maternitat i Sant Ramon: 
sentits de circulació. 

• Millora de la xarxa de Bicing.  
Ampliació del Bicing a la Zona Universitària. 

 
2.5. Residu zero 
• Plàstic zero. 

Demanar als mercats i a les mostres de comerç l’ús limitat del plàstic 
en les seves activitats. 
Campanyes de sensibilització per tal d’eliminar el plàstic d’un sol ús. 
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La Barcelona de progrés, que fa front a  
les desigualtats i a l’emergència climàtica 

Eix 3. Progrés econòmic 
Suport a l’activitat econòmica per ser referents en 
emprenedoria, ocupació de qualitat, economia verda, blava i 
circular. 
Volem una ciutat dinàmica econòmicament, que doni suport a l’activitat 
econòmica i faci de l’ocupació de qualitat la millor manera de reduir les 
desigualtats. Una ciutat que sigui model, on el lideratge públic, el suport a 
l’activitat econòmica i la col·laboració amb la iniciativa privada facin de 
Barcelona un referent en emprenedoria, economia verda i atracció de talent. 
L’Administració, les empreses i tota la societat estem cridats a impulsar un 
model econòmic diversificat, sostenible, que doni resposta als reptes que té la 
ciutat en desigualtats, clima i qualitat de l’ocupació. 

(Acord de Govern) 
 
 
3.1. Promoció econòmica, indústries creatives i competitivitat 
• Desenvolupament interterritorial de la zona de Can Rigal. 

Projecte del Campus Universitari Esportiu amb l’Hospitalet Nord. 
• Crear un festival de cultura urbana en el qual es puguin mostrar 

diferents expressions artístiques. 
• Visibilitzar els programes de dansa del districte, conjuntament amb el 

centre de creació La Caldera. 
• Programa d’innovació del districte. 

Redefinir un projecte d’innovació en col·laboració amb els agents del 
territori. 

• Consolidar la Taula d’Innovació del Districte com a motor dels 
projectes d’innovació social. 
Convocar la Taula d’Innovació. Identificar els projectes transversals. 

 
3.2. Economia verda, blava i circular 
• Creació de la nova Taula de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) 

del districte de les Corts amb els principals agents econòmics del 
territori. 
 

3.3. Economia social 
• Reorientar la xarxa d’economia solidària.  
• Donar suport a l’autoorganització comercial. 

Impulsar i mantenir la ja existent i promoure’n l’aparició al barri de la 
Maternitat i Sant Ramon. 

• Promoure l’autoorganització entre els joves. 
Facilitar, mitjançant la formació, i en col·laboració amb Barcelona 
Activa, noves formes d’articulació socioempresarial i sociocomunitària 
per als joves. 
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3.4. Ocupació de qualitat 
• Col·laboració amb Barcelona Activa en el desenvolupament de 

projectes ocupacionals de qualitat. 
Consolidar els serveis de Barcelona Activa a les Cristalleries Planell. 
Desplegar el paper de Barcelona Activa en els projectes d’innovació del 
districte, per generar retorn comunitari i ocupació de qualitat. 

• Fomentar l’ocupació juvenil amb contractació pública i promoure 
l’autoocupació juvenil. 

• Establir polítiques actives d’ocupació per a persones en situació d’atur. 
Plans d’ocupació al districte per promoure la inserció en el mercat de 
treball. 

 
3.5. Comerç, mercats, consum i alimentació 
• Crear un nou Pla de comerç 2020-2023. 
• Donar més projecció a les activitats econòmiques i comercials. 

Potenciar l’apartat de comerç del web del Districte. 
• Formalitzar un nou model de col·laboració amb els eixos comercials: 

08028, entorns de l’Illa i Mirall de Pedralbes. 
Desenvolupar un nou conveni amb els tres eixos comercials, que reculli 
obligacions de les parts i determini les activitats que cal fer. 

• Crear i dotar el Premi de Comerç de les Corts a l’actuació més 
representativa i la millor bona pràctica de la xarxa comercial del 
districte. 

• Nou eix de comerç i entorns al carrer d’Europa. 
Adequar els entorns d’El Corte Inglés. 

• Elaborar un pla de treball contra el malbaratament alimentari, en 
col·laboració amb la Fundació de Prevenció de Residus i Consum. 

• Consum alimentari responsable. 
Elaboració de guies sobre productes de temporada i el seu origen per 
tal de promoure un consum sostenible. 

• Promoure el comerç de proximitat, ecològic i responsable. 
 

3.6. Turisme  
• Creació del Grup motor de turisme inclusiu amb la participació dels 

agents del territori. 
• Millora de la senyalització turística de la via pública. 

Revisar i actualitzar els continguts dels 80 pals de senyalització 
direccional per a vianants. 

• Reformular i publicar les rutes turístiques implicant-hi el sector 
hoteler. Ampliar l’oferta de rutes accessibles. 

• Potenciar una ruta comercial vinculada al Pla de turisme. 
• Habilitar nous espais i punts d’interès de la Serralada. 

Mirador de Finestrelles. 
 

  



 

  20 
 

PAD Les Corts  2020-2023 
Comissió de Govern 

La Barcelona de progrés, que fa front a  
les desigualtats i a l’emergència climàtica 

Eix 4. Dret a la ciutat 
Dret a l’habitatge, impulsant la rehabilitació i la transformació 
urbana als barris, apostant per un espai públic per a la 
convivència. 
Barcelona són els barris, i aquests han de ser l’espai per canviar el model de 
creixement de la ciutat. Prioritzar els barris com a unitat per al desplegament 
de polítiques municipals és una estratègia que permet apropar aquestes 
polítiques a la vida quotidiana dels veïns i les veïnes. Volem fer de la política 
d’habitatge una eina d’integració i de lluita contra la desigualtat social, amb 
més construcció d’habitatge públic, visió metropolitana, corresponsabilitat 
publicoprivada i esforç pressupostari i planificador, especialment amb mesures 
de protecció del dret a l’habitatge. La seguretat, a més de ser un dret, cal 
entendre-la com una política social, una política de garantia de drets per a tots 
i totes, independentment del barri on es resideixi o l’espai on es desenvolupi el 
projecte de vida de cada ciutadana i ciutadà. 

(Acord de Govern) 
 

4.1. Pla de barris 
• Estudiar la viabilitat d’un Pla de barris. 

 
4.2. Habitatge, rehabilitació i lluita contra la gentrificació 
• Planejament Danubi: desafectació de veïns, illa d’equipaments i espais 

verds. 
Redacció de la Modificació del Pla general metropolità. 

• Colònia Castells: desenvolupament de la gestió urbanística 
(expropiacions, construcció i reallotjament). 

• Diversificar i promocionar els esdeveniments socioculturals en els 
diferents espais del districte. 

• Vetllar perquè les plantes baixes dels edificis tinguin un ús comercial 
per aconseguir barris actius i dinàmics. 

 
4.3. Actuacions metropolitanes 
• Nou Espai Barça. 

Urbanitzar els entorns i generar espais verds associats.  
Noves instal·lacions. Desenvolupar els planejaments associats, 
transformar espais d’ús privat a ús públic.  
Vetllar per l’adequació de l’edifici de la Masia. 

• Instar la Generalitat a renovar espais en el campus de la UPC per 
desplegar l’estació de l’L9. 
 

4.4. Transformació i regeneració urbana 
• Desenvolupar el planejament de la Unitat d’Actuació de l’Escola Aula: 

zona verda i camí de la Mare de Déu de Lorda. 
• Europa-Anglesola: urbanització i nou espai verd. 
• Fer la integració urbanística d’espais privats al territori. 

Passatges privats: passatge Planell, passatge Albert Pinyol, passatge 
Tubella. Resoldre les ocupacions de la zona 9 al barri de la Mercè. 
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• Actuacions d’expropiació lligades a afectacions viàries del PGM. 
Expropiació del Ministeri Fiscal al carrer de Buxó. 
Expropiació del carrer de Can Falgàs. 
Obrir de manera provisional el carrer de Trias i Giró fins al carrer de 
John M. Keynes. 

• Crear el Pla director del recinte de la Maternitat, juntament amb la 
Diputació, Urbanisme i Parcs i Jardins. 

• Dignificació de l’espai destinat a vianants en els grans eixos viaris del 
districte. 
Estudiar l’avinguda de Madrid, entre la plaça del Centre i la gran via de 
Carles III, i la travessera de les Corts, entre el carrer d’Arístides Maillol i 
l’avinguda de Sarrià. 

• Vetllar per la conservació del patrimoni en el projecte del carrer del 
Remei. 

• Millores de les impermeabilitzacions en els aparcaments de concessió. 
• Renovació i pacificació de carrers: 

• Plataforma única i enllumenat a Regent Mendieta. 
• Pacificació dels carrers Llorens Artigues i Pascual i Vila. 
• Pla director del barri de la Mercè: plaça del Coll de Finestrelles. 

• Urbanització de carrers: 
• Carrer de Menéndez y Pelayo. 
• Avinguda Pearson. 
• Carrer de Fra Luis de Granada i carrer de Manuel Ballbé. 
• Carrer de Santa Caterina de Siena. 
• Carrers de Bordeus i Loreto (entorns de la Colònia Castells). 
• Arranjaments al carrer Maria Barrientos i de les voreres del carrer 

Pintor Pahissa. 
• Rehabilitacions: 

• Façana del Districte de les Corts. 
• Can Deu. Redacció del projecte i obra. 

 
4.5. Convivència, civisme, prevenció i seguretat 
• Noves instal·lacions a la UTE-04 Les Corts: adequació de la caserna de 

la Guàrdia Urbana de les Corts.  
• Reforçar la prevenció i seguretat en les construccions i activitats. 

Establir plans d’inspecció per garantir la seguretat (top 25, assabentats, 
campus, etcètera). Seguretat i acompliment acústic dels actes 
extraordinaris musicals. 

• Garantir l’accessibilitat, l’espai i la convivència entre bars i vianants. 
Realització del marcatge de les terrasses.  
Dur a terme campanyes d’inspecció per garantir l’accessibilitat dels 
ciutadans. 

• Definir l’espai del Campus Sud per a l’ús familiar i cultural els dies 
festius. 

• Crear i posar en marxa la Taula de Convivència de la plaça de la 
Concòrdia i les actuacions que se’n derivin. 

• Creació i posada en marxa de la Taula de Convivència de l’espai 
Bederrida. 

• Pla estratègic de gossos a la ciutat. 
Desenvolupar en el territori el Pla estratègic de gossos que està duent 
a terme l’àrea central de l’Ajuntament. 



 

  22 
 

PAD Les Corts  2020-2023 
Comissió de Govern 

La Barcelona de progrés, que fa front a  
les desigualtats i a l’emergència climàtica 

4.6. Drets de ciutadania 
• Revisar i reordenar els criteris d’activitat a l’espai públic perquè 

tothom en pugui fer un ús equitatiu. 
Desenvolupar la Mesura de govern d’espai públic. 

 

  



 

  23 
 

PAD Les Corts  2020-2023 
Comissió de Govern 

La Barcelona de progrés, que fa front a  
les desigualtats i a l’emergència climàtica 

Eix 5. Aprenentatges, creativitat i vincles 
L’aposta per l’educació, la cultura, l’esport i la ciència. 
Entenem l’accés a la cultura, l’educació, la ciència i l’esport com a drets bàsics 
que cal garantir. Si volem una ciutadania formada, crítica, creativa i saludable, 
cal oferir tots els instruments per poder desenvolupar totes aquestes 
capacitats en condicions d’igualtat. 

(Acord de Govern) 
 
 
5.1. Educació i ciència 
• Avançar en l’equitat i l’educació inclusiva. 

Consolidar el projecte de jornada d’educació inclusiva. 
• Estudis d’idoneïtat d’escola bressol a les Corts (entorns del carrer 

Danubi, de la plaça Can Rosés i de la Colònia Castells). 
• Acabar les obres i posar en marxa l’Escola Anglesola. 
• Elaborar el projecte i adequar els espais de l’antic Ausiàs Marc per 

destinar-los a institut al barri de les Corts. 
• Fer propostes de connexió de l’Escola Lavínia amb el parc del Sòl de 

Baix. Fer un procés participatiu amb els nens i les nenes de l’escola. 
• Avançar en la implantació del jardí geològic a la zona universitària. 
 
5.2. Cultura 
• Elaborar diagnosi i actuacions per realitzar en el Pla de cultura del 

districte de les Corts. 
Programa de música de les Corts.  
Projecte funcional de bucs d’assaig al soterrani del carrer de Numància 
amb l’avinguda Diagonal, partint de la diagnosi de cultura. 

• Desenvolupar l’estratègia de comunicació dels projectes i l’agenda 
cultural del districte. 

• Ampliar i consolidar el Festival Circorts. 
Relacionar el festival amb d’altres del sector. Vinculació amb el 
territori. 
Ampliar l’oferta i la infraestructura per consolidar-lo. 

• Revisar i actualitzar el Protocol festiu. Analitzar els diferents cicles de 
calendari festiu de cultura popular del districte. 
Promocionar el treball col·laboratiu, revisant i modificant les activitats 
que ho requereixin. 

• Crear un catàleg d’espais autoritzats per a art urbà efímer (grafits).  
• Anàlisi i propostes de millora de la Festa Major de les Corts. 
• Difusió del patrimoni del districte. 

Incorporar rutes culturals al web del Districte. 
Donar difusió en els canals de comunicació de les diferents rutes 
culturals. 
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5.3. Esports 
• Millores en els equipaments esportius: 

• Ampliació dels vestidors del CEM d’Arístides Maillol. 
• Ampliació de l’equipament del Pavelló Illa. 
• Obres a la pista del barri de la Mercè.  

• Dissenyar, desplegar i consolidar la jornada de sensibilització sobre 
l’activitat física. 

• Desenvolupar l’Espai Barça. 
Determinar i fer el projecte executiu de la nova peça d’equipaments de 
l’Espai Barça. 

 
5.4. Memòria democràtica 
• Memòria històrica a la Colònia Castells. 

Definir i desenvolupar el projecte de recuperació de les cases baixes de 
la Colònia Castells. 
Fer de l’espai un lloc de visita, cultural i de memòria històrica. 

 
5.5. Diàleg intercultural i pluralisme religiós 
• Conèixer les noves realitats culturals i religioses del districte i les seves 

necessitats, per treballar els estereotips i prejudicis existents. 
• Integrar els comerciants d’altres procedències en les associacions 

existents. 
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Eix 6. Governança 
Una administració propera i fàcil, amb valors democràtics, 
amb un compromís metropolità i de lideratge internacional, 
que fa seus els principis de l’Agenda 2030 de l’ONU. 
L’aposta per una governança innovadora és una fita cabdal, que es materialitza 
en un lideratge proactiu per una administració amb una gestió més eficient, 
amb l’avaluació de resultats, la rendició de comptes, la transparència, l’eficàcia 
en l’administració dels béns públics i en les noves formes d’interacció, 
col·laboració i cooperació amb la ciutadania i els agents socials i econòmics. 

(Acord de Govern) 
 

 
 
6.1. Administració propera, amb lideratge i solvent 
• Actuacions de conservació i pla de manteniment: 

• Tendals a les Cristalleries Planell. 
• Projecte de reforma de l’OAC. 
• Millora de l’accés i seguretat del Pavelló Illa. 
• Insonoritzar la Sala 10 del Centre Cívic de Can Deu com a espai de 

consolidació del programa de jazz. 
• Adaptar el terrat del Centre Cívic Trias i Peitx perquè l’utilitzi la 

Ludoteca la Tardor. Ampliar l’oferta d’activitats, tant de la 
ludoteca com de la resta del centre cívic. 

• Fer reparacions estructurals per carbonatació de l’illa d’edificis 
Fiat Hispania. 

• Pla d’equipaments: 
• Estudiar futurs usos per al barri de la Casa Hurtado. 

• Facilitar la comunicació amb la ciutadania (incidències, reclamacions, i 
suggeriments) millorant la funcionalitat de l’IRIS 2.0. 
 

6.2. Transversalitat de gènere i polítiques del temps 
• Consolidar la conciliació laboral i familiar per als treballadors i les 

treballadores del Districte. 
Avançar i limitar la durada de les reunions en horari de tarda. 

 
6.3. Participació, acció comunitària i innovació democràtica 
• Aplicar les Normes reguladores de participació ciutadana en els 

diferents consells de participació del Districte. 
Activar la figura de dinamització i suport en els consells de barri. 

• Actuacions en el Casal de Barri de la Mercè. 
Millorar el Casal de Barri de la Mercè, dotar-lo de wifi, reformular la 
gestió veïnal i adequar l’oferta d’activitats. 

• Crear un espai de treball i participació amb la infància del districte. 
• Promoure la participació amb equitat de gènere. 
• Promocionar la participació de col·lectius infrarepresentats. 
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6.4. Transparència i bon govern 
• Incorporació del portal de transparència al web del Districte. 
• Millorar els espais d’informació municipal. 

Instal·lar una pantalla a la seu del Districte. Implantar taulers d’anuncis 
municipals digitals.  

 
6.5. Transició digital i innovació tecnològica 
• Aprofundir en la gestió intel·ligent dels equipaments.  

 
6.6. Justícia global i diplomàcia de ciutats 
• Treballar per establir sinergies amb l’organització internacional Unió 

per la Mediterrània, ubicada al districte.  
 
6.7. Agenda 2030 
• Desenvolupar un pla d’actuacions al districte per anar assolint els 

objectius de desenvolupament sostenible. 
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Tramitació i calendari 
 
Aquest projecte de PAD seguirà la tramitació següent: 
 

• Aprovació del projecte PAD 2020-2023 per la Comissió de Govern del 
Districte 
Dimarts 26 de novembre de 2019 
 

• Procés participatiu ciutadà 
3 de febrer - 27 de març de 2020 
 

• Informes preceptius: 
 

• Consell Ciutadà del Districte 
Abril del 2020 

 
• Aprovació del PAD per la Comissió de Govern del Districte 

Maig del 2020 
 

• Aprovació del PAD pel Consell del Districte 
Maig - juny del 2020 

 
• Ratificació (o rectificació) pel Plenari del Consell Municipal 

Juny - juliol del 2020 
 
 

4. 
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Correlació del PAM / PAD amb els ODS                  

1. 
Drets  
socials 

1.1. Inclusió social                  
1.2. Persones grans i envelliment                  
1.3. Discapacitat                  
1.4. Salut i cures                  
1.5. Feminismes                  
1.6. Infància                  
1.7. Adolescència i joventut                  
1.8. Migració i acollida                  
1.9. Diversitat sexual i de gènere LGTBI                  

1.10. Lluita contra la soledat                  

2. 
Emergència 
climàtica 

2.1. Transició ecològica                  
2.2. Nou model energètic                  
2.3. Verd urbà i biodiversitat                  
2.4. Mobilitat sostenible i segura                  
2.5. Residu zero                  

3. 
Progrés 
econòmic 

3.1. Promoció econòmica, indústries creatives i competitivitat                  
3.2. Economia verda, blava i circular                  
3.3. Economia social                  
3.4. Ocupació de qualitat                  
3.5. Comerç i mercats, consum i alimentació                  
3.6. Turisme                  

4. 
Dret a la ciutat 

4.1. Pla de barris                  
4.2. Habitatge, rehabilitació i lluita contra la gentrificació                  
4.3. Actuacions metropolitanes                  
4.4. Transformació i regeneració urbana                  
4.5. Convivència, civisme, prevenció i seguretat                  
4.6. Drets de ciutadania                  

5. 
Aprenentatges, 
creativitat i 
vincles 

5.1. Educació i Ciència                  
5.2. Cultura                  
5.3. Esports                  
5.4. Memòria democràtica                  
5.5. Diàleg intercultural i pluralisme religiós                  

6. 
Governança 

6.1. Administració propera, amb lideratge i solvent                  
6.2. Transversalitat de gènere i polítiques del temps                  
6.3. Participació, acció comunitària i innovació democràtica                  
6.4. Transparència i bon govern                  
6.5. Transició digital i innovació tecnològica                  
6.6. Justícia global i diplomàcia de ciutats                  
6.7. Agenda 2030                  

 


