
Consideracions Generals i document d'esmenes 

al Programa d'Actuació Municipal 2012-2015

Consell de la Joventut de Barcelona

Complerts gairebé dos mesos de l'inici del procés participatiu del PAM, des del Consell de la Joventut de 

Barcelona creiem oportú traslladar al consistori les reflexions sorgides de l'anàlisi que hem elaborat tant del  

procés participatiu, com del document de bases. 

Primerament,  volem manifestar  la  importància  que ha de tenir  un programa d'actuació municipal  i  que 

aquest  sorgeixi  d'una participació col·lectiva.  En aquest  sentit,  reconeixem la tasca que s'ha realitzat en 

relació a l'avançament del procés participatiu i que aquest es realitzi en base a un document inicial i amb molt  

per debatre. Entenem la dificultat que suposa engegar un procés d'aquestes característiques en una ciutat tan 

gran com és la nostra, i encoratgem al govern local a que, malgrat això, segueixi cercant les fórmules més 

adients per aquests processos, sempre de la mà de la societat civil i el moviment associatiu. 

Tot i que considerem que la durada del procés és adequada per tal de rebre una gran quantitat de propostes  

per un programa de tals característiques, lamentem que aquest s'hagi iniciat amb tants mesos de retard i  

dubtem de la qualitat que aquestes puguin tenir, fruit de l'anàlisi de certs ítems del procés: Considerem que 

el procés de participació ha situat la butlleta com a element primordial d'obtenció d'informació. Una butlleta  

que obre molt poc la porta a l'aportació de noves idees per part de la ciutadania, basant-se en la selecció de  

paràmetres tancats. Pel que fa a la resta d'elements del procés, aplaudim la incorporació de les eines 2.0  

però hem de valorar que el seu ús ha estat poc profund i no s'ha prioritzat, sobretot pel que fa a la interacció 

i retorn sobre les propostes aportades a les xarxes. Així mateix, creiem que un bon procés de participació ha 

de contemplar en la seva base un espai de proximitat i contacte entre la ciutadania i el govern local, un espai  

relacional on es vetlli per la participació col·lectiva i on les propostes es puguin elaborar entre la societat civil  

i sorgeixin fruit del debat i consens. En aquesta línia, considerem indispensable el paper que el moviment  

associatiu pot jugar i la confiança que el consistori ha de dipositar en aquest.

Pel que fa referència al document base, volem destacar la dificultat que ha suposat la seva lectura, el seu  

anàlisi i la interrelació entre objectius i apartats. Considerem que un document base a partir del qual han de  

sorgir propostes ha de ser un document ben estructurat, amb les idees principals clares i amb un format  

entenedor.  A més a més, creiem que el document: 

• utilitza un llenguatge poc integrador i androcèntric que considerem que ha de ser revisat. 

• no aporta una idea clara de quin és el model de ciutat cap al qual es tendeix, sinó que s'aporten  

pinzellades moltes vegades inconnexes i amb informacions incompletes.

• la relació entre objectius de ciutat, estratègics i iniciatives és confosa i no sempre parteix del mateix 

criteri, donant al document una certa incoherència global. 



• obvia l'existència d'un programa anterior i no parteix de la seva valoració.

Com no podria ser d'altra manera, des del Consell de la Joventut de Barcelona volem fer incís en allò que 

ens preocupa principalment: quin és el full de ruta que contempla el consistori en matèria de joventut pels  

propers anys. Entenem que aquest no ha de ser el document específic on totes les polítiques de joventut hi  

apareguin reflectides,  -  sobretot  en un any on també s'elaborarà  el  Pla  Jove-   però sí  que considerem 

important que un pla d'actuació municipal no pot deixar al marge les principals línies que es traçaran en  

matèria juvenil. 

Des del Consell de la Joventut, considerem doncs, que com a mínim el PAM hauria de contemplar: 

– L'elaboració del Pla Director de les Polítiques d'Adolescència i Joventut 2012-2016.

– L'existència del vigent Pla d'Equipaments Juvenils, el seu seguiment i implementacions futures fins a 

acomplir-lo en la seva totalitat. 

A més a més, en la línia d'equipaments municipals, considerem primordial l'ús de les escoles, altres  

centres educatius en horari no lectiu i altres espais municipals per part de les associacions de barri i 

districte.  Així  mateix,  seguim reivindicant  la  necessitat de locals  dignes per al  bon funcionament 

d'aquestes.

– L'aposta per unes polítiques que afavoreixin l'emancipació juvenil des de tots els seus pilars: la lluita 

contra l'atur juvenil,  l'accés a l'habitatge i  la formació de qualitat.  Creiem important que aquesta 

aposta es pugui traduir en un pla per a l'emancipació juvenil.

Esmenes al document 

A continuació, descrivim tots aquells objectius o iniciatives que, al nostre parer, haurien de ser revisats en el  

moment de definir  el  document final.  Aportem modificacions i  nous punts  de vista,  recollint  propostes  

d'entitats membres del CJB i sotasignant tot allò que s'aporta des del Consell d'Associacions de Barcelona. 

Hem de dir, però, que el procés participatiu profund i l'aportació de la gran part de propostes específiques 

en  matèria  de  joventut  el  realitzarem  durant  els  propers  mesos  per  l'elaboració  del  Pla  Director 

d'Adolescència i Joventut. 

1. Persones i famílies. La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida

Pàg Apartat Comentari

80 1.1.1 Considerem que l'externalització a ensos privats d'aquests serveis no ha d'anar en detriment del 
servei.  Si  s'ha  de  realitzar,  ha  de  vetllar  sempre  per  la  qualitat  del  servei  i  no  per  criteris  
econòmics. 

80-
83

1.1.7 
Iniciativa 6

Existeix una contradicció entre l'objectiu i  la iniciativa: L'augment de les ràtios  a les escoles  
bressol i les seves concertacions a ensos privats no impliquen un avançament cap a les escoles  
bressol de qualitat, sinó tot al contrari. 



80 1.1.10 Caldria  estendre la finestreta única no només en matèria de seguretat, sent un benefici per la 
ciutadania en la seva relació amb l’Administració.

83 Iniciativa 3 La iniciativa hauria de tendir cap a la millora del servei i no cap a l'ampliació quantitativa

85 1.2.1 Cal tenir present que existeix l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, i que les iniciatives en  
aquest sentit han de sorgir de la feina ja realitzada.

85 1.2.2 Tot i que l'objectiu és compartit, manquen mesures pràctiques que concretin les iniciatives

88 1.3 Tal i com apuntàvem a les consideracions inicials, el llenguatge emprat redueix l'objectiu a un sol  
tipus de família.  Caldria  emprar-lo en plural  (famílies),  atenent a la  diversitat  nuclis  familiars 
existent.

91 Iniciatives 
1-4

Manca concreció i descripció de les iniciatives, ja que aquestes només comporten elaboracions  
de Plans, Consells i Pactes. 

91 Iniciativa 2 Considerem que un Pla Municipal d'Infància haurà de contemplar en tot moment la tasca que 
l'associacionisme educatiu desenvolupa com a agent educatiu a la nostra ciutat

93 1.4
1.4.3 1.4.4

L'objectiu de Ciutat parla  “d'educació”, però els  objectius específics  només fan referència  a  
l'escola o educació formal. És indispensable entendre l'educació més enllà de l'educació formal i  
reglada, i contemplar tots els agents educatius, entre ells el paper de l'associacionisme educatiu. 

93 1.4
1.4.3 1.4.4

En un moment en que estem vivint unes retallades en l'àmbit educatiu, és sorprenent que es  
parli  de  qualitat  del  sistema  escolar.  Considerem  que  l'aposta  per  la  qualitat  ha  d'anar  
acompanyada d'un finançament adient a aquesta. 

93 1.4.5 La promoció de la cultura va molt més enllà de la sola “presència” dels joves en esdeveniments  
culturals.  Cal  promocionar  la  cultura  des  dels  i  les  joves  i  amb oportunitats  creatives  i  de  
participació per aquests.

95 Iniciativa 5 A part  de  promoure  el  treball  en  xarxa  entre  equipaments  per  tal  de  fomentar  la  cultura  
popular, també cal garantir i facilitar la realització de correfocs arreu de la ciutat.

95 Iniciativa 8 Cal tenir  en compte l'existència d'un Pla d’Equipaments Juvenils  vigent,  i  caldria remetre’s  a 
aquesta planificació ja feta i garantir el compliment dels terminis establerts en el mateix. D'altra 
banda, cal comptar amb la participació del teixit associatiu existent al territori per a la definició i  
concreció dels equipaments que encara manquen per fer a fi que s'adaptin de la millor manera 
possible a les seves necessitats.   

95 Iniciativa 
13

Els descomptes han de buscar la fidelització i ampliació de públic de la cultura però també fer la 
cultura  accessible  a  col·lectius  que  no  s’ho  poden  permetre  (persones  aturades,  joves, 
pensionistes, ...)

95 Iniciativa 
nova 

Obrir canals de suport recíproc (escoles i entitats de voluntariat, de solidaritat i cooperació) per 
mitjà dels quals les escoles enforteixen les entitats de voluntariat i aquestes facilitin una educació 
en valors per a l'alumnat. 

95 Iniciativa 
nova 

Garantir l'obertura durant les 24hores d'una biblioteca pública per districte per tal de facilitar 
l'estudi als i les joves durant les èpoques d'exàmens

97
99

1.5.4
Iniciativa 5

De la mateixa manera que hem dit en l'àmbit de l'educació, si volem ser referents en matèria de 
Salut,  no  hem  d'acompanyar  aquesta  voluntat  amb  retallades  en  aquest  sentit,  sinó  tot  el 
contrari. Cal vetllar per la qualitat del servei i no per la marca que vendrem internacionalment.

99 Iniciativa 4 Manca concreció en una iniciativa que comprèn moltes matèries inconnexes entre elles. 

101 1.6.3 Es parla de “més participació d’adolescents i joves en l’esport” però cal discutir com s'entén  
aquesta participació, que caldria que fos amb implicació i capacitat de decisió i incidència, i no  
només a nivell de persones usuàries de l’esport

103 Iniciativa 3 Cal fer una aposta pels serveis municipals de referència (UBAE) i no tant per la col·laboració  
amb gestors, clubs i altres agents privats, que pot obrir la porta a externalitzacions



103 Iniciativa 
nova

Barcelona  ha  d’apostar  per  la  pràctica  esportiva  gratuïta  a  l’aire  lliure  o  en  equipaments  
educatius. Dotar els parcs, places, platges, etcètera d’equipaments esportius lliures (cistelles de 
bàsquet, xarxes de volley, taules de tennis taula...)

103 Iniciativa 
nova

Donar ús a les escoles fora de les hores lectives.

107 Iniciatives 
1-4 i 8

Totes es descriuen des de la perspectiva policial, quan l'aposta hauria de ser la d'avançar-nos als 
conflictes i des de l’educació i mediació prevenir-los. Cal considerar la via policial com l'última  
acció a emprendre

107 Iniciativa 6 Es dona una visió molt negativa i estigmatitzada de la gent jove. Caldria parlar en genèric sobre 
la prevenció dels conflictes. 

109 1.8.2  i 
1.8.6

Considerem  una  manca  de  respecte  unir  en  un  mateix  grup  d'objectius  les  persones 
nouvingudes i els animals de companyia. 

109 1.8.4 Alhora que apostem per l’autoritat en el compliment de la normativa en matèria de convivència 
veïnal, més endavant veurem com s’aposta per flexibilitzar normatives en matèria d’empreses: 
cal mantenir la coherència en acompliments de normatives siguin de l'àmbit que siguin. 

111 Iniciativa 8 A banda de les comunitats de veïns és interessant comptar amb el suport a donar a  associacions 
que també són font de cohesió social als barris.

113 1.9.3 Un dels tres objectius de l’Ajuntament en matèria de gènere pels propers 4 anys no pot ser tan 
reduccionista.  En  tot  cas,  no  seria  un  objectiu  sinó  Propostes  d’iniciatives  i  s’hauria  de  fer  
extensiu a d’altres col·lectius i empreses municipals (TMB, BSM, BCNeta, ...)

117 1.10.3 Es tracta d'una realitat dramàtica que no pot quedar només en declaracions. Cal avançar cap a la  
proposta de solucions reals i mesures concretes, com és la creació d'un Pla per a l'Emancipació 
Juvenil

119 Iniciativa 4 Cal que aquest Acord per l'Ocupació tingui en compte tots els agents i  incorpori la qualitat  
d'aquesta ocupació en la seva definició, partint del Pacte per l'Ocupació de Qualitat, vigent entre 
els anys 2008-2011

119 Iniciativa 5 Des  del  2008  Barcelona  té  aprovat  un  Pla  d’Equipaments  Juvenils  que  estableix  diferents  
tipologies  i  els  “Espais  d’Informació  Jove”  no  existeixen.  Cal  tenir  en  compte  els  plans  ja 
aprovats i basar-se en el que aquests aporten a la ciutat.

121 1.11.1 El procés de participació del PAM va en contra del que descriu aquest objectiu, és per això que 
considerem  positiu  que  en  els  propers  anys  es  faci  èmfasi  en  la  millora  dels  processos 
participatius. 

121 Iniciativa 1 La racionalització dels òrgans de participació respon a una demanda històrica de les associacions 
però ha de ser consensuada i cercant la qualitat de la participació i un augment d’aquesta. No 
sempre racionalitzar voldrà dir suprimir òrgans, només vetllar pel bon funcionament.

121 Iniciativa 2 L’objectiu és millorar la comunicació entre ciutadania i Ajuntament i la participació ciutadana, fet  
que  no  té  a  veure  amb  la  Marca  Barcelona.  Cal  centrar-nos  en  la  millora  de  la  qualitat  
democràtica i no la venda de la marca.

Nou 
objectiu

Considerem que les persones joves hem de tenir un paper important en un programa d'actuació 
municipal  que regirà l'actuació municipal  dels  propers 4 anys.  Demanem que s'incorpori  un 
objectiu que vetlli per la plena ciutadania de les persones joves, incorporant-hi iniciatives com 
les que hem comentat en les consideracions generals: L'Elaboració del Pla Jove, l'elaboració d'un  
pla d'emancipació juvenil i  el seguiment i  acompliment del Pla d'Equipaments Juvenils com a 
iniciatives bàsiques i mínimes. 



2.  Entitats,  associacions  i  agents  esportius,  socials  i  culturals.  L'Ajuntament  que  coopera  i 
participa amb el teixit social

Pàg Apartat Comentari

125 Tots els 
objectius i 
iniciatives 
de 
l'Objectiu 
2 del 
mapa de 
ciutat.

En aquest apartat, i com a membres del Consell d'Associacions de Barcelona, sotasignem totes 
les esmenes proposades des del mateix en relació a l'associacionisme a la ciutat i les adjuntem 
en un document annex.

125 2.1.1 Apropar la GUB a la ciutadania pot ser una acció a realitzar, però en cap cas el primer objectiu 
estratègic de la ciutat en matèria de participació i de creació de canals reals i efectius ciutadania-
govern. 

129 2.2.3 Repetim en aquest punt el que ja hem comentat a  l’Objectiu 1.4. 

132 2.3 Cal potenciar les associacions per que siguin fortes i  representatives. L’Ajuntament no ha de 
treballar per “ajustar” el teixit associatiu a les realitats de la ciutat.  

135 Iniciatives És important afegir iniciatives al voltant de les problemàtiques de les associacions: manca de 
locals,  problemes  de  finançament  i  reconeixement  social.  Calen  iniciatives  encarades  al 
finançament ordinari estable i de qualitat.

135 Iniciativa 
nova

Garantir  la  possibilitat  d'aprofitar  gratuïtament  els  espais  d'altres  equipaments  i  entitats 
(públiques o privades) quan aquests estan en desús, tot creant una figura dins de l'administració 
que assumeixi el paper de mediador entre les associacions i els titulars dels espais. 

135 Iniciativa 
nova

Elaborar  una  guia  d'entitats  infantils  i  juvenils  de  cada  districte  i  difondre-la  a  les  escoles  i 
instituts. 

135 Iniciativa 
nova

Realització d'activitats de mostra per part de les entitats juvenils de cada districte als instituts i 
escoles a fi d'ajudar en la seva difusió i incentivar la participació des de joves. 

135 Iniciativa 
nova

Obrir un procés participatiu transparent de mediació entre els afectats per l'ús de l'espai públic 
(veïns,  teixit  associatiu,  comerços,  administració,..)  per  arribar  a  pactes  concrets  sobre  l'ús  
d'aquest espai evitant caure en l'arbitrarietat i garantint la seva condició pública.

135 Iniciativa 
nova

Garantir les activitats i festes tradicionals desenvolupades en la via pública com a llocs de difusió  
i expressió de les entitats juvenils que afavoreixen a la dinamització, cohesió i fortalesa cultural  
dels territoris. Cal facilitar des de l'Administració la infraestructura necessària per a cada cas. 
(serveis sanitaris, serveis higiènics, així com Plans d'autoprotecció- Decret Pau- que requereixen 
les activitats realitzades per les entitats). 

3.  Agents econòmics i centres de coneixement. Economia que genera oportunitats per a tothom

Pàg Apartat Comentari

147 Iniciativa 
3

Considerem que les empreses i inversions que Barcelona ha d'atraure han de correspondre al 
model de ciutat que entre tots i totes volem construir: una ciutat propera i de les persones, que 
no  busqui  grans  esdeveniments  i  inversions  que  malmetin  el  territori,  com  podria  ser  la  
proposta de construcció del complex Eurovegas. 



153 Iniciativa 
1

L'obertura internacional ha d'anar més enllà de la Casa Jueva i incorporar-hi moltes més entitats 
que puguin aportar diferents punts de vista. 

153 Iniciativa 
2

Barcelona ha de superar la política dels Grans Esdeveniments com a manera de fer ciutat. A 
banda,  cal  considerar  les  nostres  possibilitats  i  climatologia,  que no permet acollir  uns  Jocs 
Olímpics i Paralímpics d’Hivern. 

155 3.5.4 Creiem que cal especificar el concepte d'emprenedoria social, que ha d'anar més enllà d'aquella  
amb vessant mercantil. 

157 Iniciativa 
3

En el marc del Pacte per l’Ocupació de Qualitat, les pràctiques s'han de realitzar en condicions 
d’aprenentatge i formació de nivell i remunerades, en cap cas substitució gratuïta de mà d’obra.

159 3.6 Creiem que l'Ajuntament ha de vetllar pel compliment de la normativa i que no pot relaxar  
aquesta  tasca  en pro de  certes  iniciatives  o  promoció econòmica.  Cal  que les  inspeccions, 
normatives i permisos siguin processos àgils però no menys rigorosos

161 Iniciative
s 1, 3 i 4

La simplificació administrativa s'ha d'aplicar no només en les activitats econòmiques, sinó en tots  
aquells processos que impliquen una relació entre associacions / ciutadania i administració. 

162 3.7 Tal i com hem comentat amb l'Educació i la Salut, l’excel·lència es guanya amb inversió, i no amb 
reduccions de pressupost com s'està vivint actualment. 
A més a més, el context actual està fomentant la fugida de talents a altres països, tot el contrari 
del que s'apunta sobre la “retenció de talent” en aquest objectiu.

165 Iniciativa 
2

En el moment de llistar una sèrie d'espais culturals de la ciutat, creiem indispensable l'existència  
d'altres museus i centres culturals, així com el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 
espai de referència a nivell internacional.

4.  Hàbitat  urbà.  Un  nou  model  de  ciutat  saludable  que  integri  plenament  medi  ambient, 
urbanisme, infraestructures i TIC

Pàg Apartat Comentari

169 Iniciativa
nova

Incorporar la muntanya de Montjuïc com a gran espai natural de la ciutat

172 4.2 L’objectiu de ciutat parla de “donant prioritat al manteniment dels actuals equipaments públics” i 
això no es veu reflectit en la concreció dels objectius estratègics ni en les iniciatives.

173 4.2.4 Sense detriment de la gent gran, proposem canviar “ciutat amigable amb la gent gran” per  
“Una ciutat per totes les edats” fent així extensiva la voluntat d’integrar totes les generacions 
de la ciutat.

175 Iniciatives No responen a l’objectiu de ciutat, ja que no apareix el manteniment equipaments. A banda, 
només surten grans plans urbanístics o grans projectes i cal entendre la ciutat com aquella que 
es construeix dia a dia, barri a barri.

175 Iniciativa 
1

Es fa referència a la Llosa de la Vall d’Hebrón, un espai on hi havia d’anar ubicat un casal de  
joves  i  que  no  veurà  la  llum per  les  retallades  de  la  Generalitat.  L’Ajuntament  ha  de  ser  
combatiu amb la resta d’administracions per garantir els serveis de la ciutadania de Barcelona.

177 4.3.1  i 
4.3.2

Els transports eficients i sostenibles, i la qualitat de l’aire i confort acústic han d’anar per força  
vinculats  a  una  aposta  clara  pel  transport  públic  col·lectiu  o  pels  mitjans  de  transport  no 
contaminants (bicicleta, anar a peu...)

179 Iniciativa 
1

La primera mesura no hauria  de ser aquesta,  considerant-la  un percentatge ínfim del  parc 
mòbil de la ciutat. A banda,  caldria fer-ho extensiu a tot el parc mòbil de l’Ajuntament de 
Barcelona (TMB, BCNeta, Cotxes oficials...) 



179 Iniciativa 
2 i 3

La prioritat ha de ser impulsar el transvasament de mobilitat privada a mitjans de transport 
públic col·lectiu. S’ha de canviar el model de mobilitat, no el combustible utilitzat. 
En últim terme, qui tingui dificultats en moure's en transport públic, s'ha d'apostar per vehicles 
privats més ecològics.

179 Iniciativa 
3

No  hem  de  potenciar  només  el  Transport  públic  de  superfície,  la  prioritat  ha  de  ser  el  
Transport públic en tots els seus àmbits. L’ajuntament ha de lluitar per l’acompliment de la 
construcció de la L9, L10, RENFE, FGC, ...

179 Nova 
iniciativa

Cal afegir mesures concretes de promoció de l’ús de la bicicleta: Estendre la xarxa Bicing per a 
tota la ciutat, ampliar la xarxa de carril bici segregat,... 

183 Iniciativa 
3

Es  planifica  l'ampliació  del  servei  mentre  l'administració  està  eliminant  espais  amb  Wifi 
municipal, com ara sales d'estudi nocturnes, espais on és indispensable. Considerem que cal 
restablir les retallades succeïdes i seguir ampliant el servei a tots els espais municipals.

4. Hàbitat Urbà.  Barris productius a velocitat humana en el si d'una ciutat hiperconnectada i 
d'emissions zero

Pàg Apartat Comentari
187 4.5.1

Iniciativa 
nova

L'objectiu és massa genèric i no es concreta. Cal dividir-lo en més objectius estratègics, i noves  
iniciatives, sent una d'elles el Pla específic per a l'emancipació juvenil. 

189 4.6 No es correspon l’objectiu de ciutat amb la concreció en específic.

189 4.6.1 És necessari fer una aposta per la feina feta amb la Llei de Barris. A banda, obrir la porta a  
definir i concretar aquest objectiu i les iniciatives a nivell de PAD’s.

193 Iniciativa 
1

El projecte de Blau@ictinea va absolutament en contra de l’objectiu de ciutat de barris amb 
equilibri entre les funcions social, residencial i econòmica.

193 Iniciativa 
6

L’àrea verda és un bon instrument de regulació de la mobilitat privada i l’aparcament dels i les  
residents, i considerem que ha de seguir-ho sent. A banda, amb els beneficis de les dues àrees  
(blava i verda) s’han de potenciar projectes de foment del Transport Públic i desincentivar la  
mobilitat privada en cotxe interna per la ciutat.

197 Iniciatives Només hi ha una mesura de foment del Transport Públic, tot i ser un dels objectius estratègics i  
ser els mitjans més efectius per garantir la mobilitat urbana sostenible, tal com es pretén a 
l’objectiu de ciutat. Cal tendir cap a una rebaixa dels preus del Transport Públic i millora del  
servei.
Demanem que els sistemes tarifaris s'adaptin a les condicions dels i les joves, que puguin ser de 
pagament mensual o amb pagaments fraccionats. A més a més, que existeixin beneficis pels  
transports en grup, que facilitin l'accés al transport públic per a les entitats juvenils. 

197 Iniciativa 
nova

Proposem un Pla específic de bicicletes: potenciar aquest vehicle sostenible, saludable, ecològic 
i econòmic.


