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Cicle “Construir millors municipis” 

 

 

Intervenció inicial de l’alcalde en la Conferència organitzada pel Col·legi Oficial 

d’Arquitectes (seu del COAC, Plaça Nova, 5). 

 

Bon dia, 

 

 

Primer de tot us voldria agrair la invitació a participar en aquest cicle de debats. Moltes gràcies 

a Lluís Comerón per la gran col•laboració que hem tingut sempre amb el Col•legi d’Arquitectes. 

 

Ara fa quatre anys, en aquesta mateixa sala vaig comparèixer, com a candidat de CiU a 

l’Ajuntament, per a presentar-vos el nostre model per “regenerar” la ciutat. Un projecte de 

ciutat per fer uns barris productius a escala humana, on poder viure i treballar alhora, 

dins d’una ciutat i una àrea metropolitana competitiva i ben connectada amb el món. 

 

Durant aquests anys, des de la tinença d’alcaldia d’Habitat Urbà que dirigeix l’Antoni Vives, no 

hem parat de treballar per fer realitat aquest nou model de ciutat. Una àrea transversal que 

integra l’urbanisme, l’habitatge, les infraestructures, el medi ambient, els serveis urbans i la 

innovació tecnològica. Estem desenvolupant un nou model urbà que introdueix conceptes 

d’arquitectura i de fer ciutat molt avançats, com l’autosuficiència energètica, la 

renaturalització urbana o les tecnologies intel•ligents. 

 

Aquest treball de transformació l’estem fent per tal de mantenir Barcelona en la primera 

línia de l’arquitectura i l’urbanisme, el que vol dir a primera línia de la qualitat de vida i la 

generació d’oportunitats. 

 

I l’Hem fet col•laborant de manera estreta amb el Col•legi d’Arquitectes, i amb tots els 

representants de la vostra professió. Entre tots, hem constituït el Consell Consultiu de l’Habitat 

Urbà, presidit per Oriol Bohigas i Carlos Ferrater, i l’Observatori de Barcelona per a la 

Rehabilitació Arquitectònica. Perquè la rehabilitació té un gran impacte social, econòmic i 

també laboral. 

 

Tot això s’ha fet en un context molt difícil des del punt de vista econòmic i social. No podem 

oblidar que estem vivint, des de fa anys, una situació de crisis molt complicada. Una crisi que 

va ser primer de la construcció, els arquitectes ho coneixeu prou bé, per ser després financera, 

econòmica, social, política i institucional. Una crisi de model d’Estat i una crisi de model 

d’Europa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

www.bcn.cat/media 

Som a poques setmanes d’unes eleccions municipals molt importants. En les quals Barcelona 

es juga la possibilitat de seguir convertint la transformació de la ciutat en llocs de treball, 

qualitat de vida i lideratge internacional. Avui m’agradaria presentar-vos breument quina 

ha estat la nostra feina de transformació urbana al capdavant de l’Ajuntament, i les 

nostres propostes de futur. 

 

Quan vaig prendre possessió com alcalde, vam iniciar un canvi en les maneres de fer 

política a la ciutat de Barcelona. Un canvi tranquil, fet des del sentit comú, no canviar per 

canviar. Des del principi del mandat, vàrem prendre consciència de la potencia de Barcelona 

com a motor i punta de llança de la recuperació econòmica de Catalunya. Calia enfortir el 

prestigi de la ciutat sobre unes noves bases. Barcelona havia de ser creïble, i generar 

confiança per poder atreure inversions i generar activitat econòmica. Però també per 

exportar el nostre model a través de tots vosaltres. 

 

1. No fer dèficit, pagar a 30 dies, mantenir un nivell de deute baix (el més baix des de 

2008) i invertir en projectes de futur (tancarem el mandat amb uns 2.000M€ d’inversió). 

 

2. Fer que Barcelona sigui una ciutat coneguda per la cultura, el coneixement, la 

creativitat, la innovació i el benestar. Una ciutat coneguda al món per la seva arquitectura, el 

seu disseny i el seu urbanisme de qualitat. 

 

3. Encarar el repte més important que tenim, el de la cohesió social, no deixar ningú 

enrere. No pot haver progrés econòmic sense progrés social, treball ni habitatge. 

 

4. Una aposta clara per generar i atreure nova activitat econòmica. Amb una 

obsessió: crear ocupació. Estem creant llocs de treball, sí, però encara no n’hi ha prou. 

 

5. Oferir uns serveis de qualitat, en seguretat, neteja, manteniment, transport públic. Una 

ciutat confortable per viure, que ha de servir les necessitats de la seva gent amb 

eficiència. 

 

6. Consolidar i donar força a la projecció internacional. Barcelona és la capital de 

Catalunya, i el nucli d’una potent Àrea Metropolitana, que ha de col•laborar i competir per estar 

entre les millors ciutats del món. 

 

Barcelona s’està convertint en una ciutat admirada a tot el món, per la nostra capacitat 

de transformar la ciutat i posar-la al servei de les persones. Un lloc atractiu per visitar 

però, el que és més important, un lloc immillorable on viure i treballar. No és casual que la 

nostra ciutat aparegui sempre molt ben situada en els rànquings més importants. 19a metròpoli 

més competitiva del món, 15a en seguretat, 10a en inversió estrangera, la 6a millor marca de 

ciutat, 4a en congressos i una de les primeres en smart cities i qualitat de vida. 
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A final del mandat, estic raonablement satisfet de la feina feta, però encara queda molta feina 

per fer. Necessitem seguir treballant en aquesta direcció per consolidar Barcelona entre 

les millors ciutats del món en qualitat de vida, serveis socials i generació d’oportunitats. 

 

Els arquitectes ens heu ajudat i ens heu de seguir ajudant molt per seguir millorant Barcelona. 

Cal treballar de manera transversal i atents al posicionament internacional de la nostra ciutat. 

 

Com Ajuntament ho fem, seguint tres prioritats bàsiques: 

 

• La reactivació econòmica i la creació d’ocupació. Generar feina, feina, feina i més 

feina. 

• L’atenció social de les persones més vulnerables, però també aquelles famílies que 

necessiten un cop de mà. 

• I fer que Barcelona funcioni, amb uns serveis i un urbanisme de qualitat. 

 

La nostra primera prioritat és la reactivació econòmica i la creació d’ocupació. Perquè la 

principal preocupació d’un alcalde és que al seu municipi hi hagi treball. 

 

Barcelona i la seva àrea metropolitana són un motor econòmic i de creació d’ocupació molt 

important. Un territori de 3,2 milions d’habitants, el 42% de la població de Catalunya i que 

genera el 52% del PIB català. La taxa d’atur segueix sent molt alta (16%), més baixa que la 

mitjana catalana (20%) i l’espanyola (23%), però encara molt per sobre de la mitjana europea 

(10%). Tenim més de 99.000 persones aturades a Barcelona. 

 

Durant aquests quatre anys, Barcelona i l’àrea metropolitana han actuat com un veritable motor 

econòmic per generar noves oportunitats. Calculem que hem ajudat a crear uns 50.000 llocs 

de treball des de 2011. 

 

El dinamisme empresarial de Barcelona es manté a l’alça, 6.000 noves empreses creades el 

2014. Fidel reflex de la nostra economia diversificada (indústria, comerç, turisme, serveis, 

logística, agroalimentari i noves tecnologies). També estem fent una aposta molt important per 

nous sectors estratègics de futur, com la tecnologia mòbil, el vehicle elèctric, la biomedicina, les 

energies netes i la nàutica. Aquesta és una oportunitat que hem d’aprofitar per posar-nos al 

capdavant de l’economia de la innovació i el coneixement. El 21% dels projectes d’inversió 

estrangera directa estan vinculats amb les TIC, el que consolida la nostra aposta a mig i 

llarg termini per les noves tecnologies. 

 

Barcelona és la Capital Mundial del Mòbil, la Capital Europea de la Innovació i s’està 

convertint en una smart city de referència internacional. Volem liderar la nova revolució 

industrial i tecnològica del segle XXI, impulsant un Smart City Campus, les noves incubadores i 

acceleradores d’empreses digitals, la xarxa d’Ateneus de Fabricació Digital o el nou Centre de 
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Promoció de la Indústria Avançada. Estem en una posició magnífica per encarar el futur 

amb confiança, i fer-ho en una ciutat preparada per al segle XXI. 

 

La nostra segona prioritat és l’atenció a les persones, especialment les més vulnerables. 

Però també famílies que, tot i no rebre subsidis, passen dificultats. Com he dit abans, la 

millor política social que podem fer com Ajuntament és ajudar a crear llocs de treball. Ajudar les 

persones a trobar feina i a les empreses a generar ocupació. Però per generar cohesió social 

cal que hi hagi també habitatge, i uns serveis socials de qualitat. Treball i habitatge aquestes 

han de ser les principals preocupacions d’un alcalde. 

 

Aquest mandat hem incrementat un 43% el pressupost social de l’Ajuntament. Hem 

ampliat l’oferta en teleassistència, atenció domiciliària, ajuts alimentaris, els àpats en 

companyia, les beques menjador, i ajuts de pobresa energètica. Impulsem alhora mesures 

d’innovació social amb la col•laboració del Tercer Sector (“Housing First”, “Radars” i “Vincles”, 

premiat per la Fundació Bloomberg). 

 

Com sabeu, seguim prevenint i atenent els desnonaments de risc social a Barcelona, i 

garantim un sostre on allotjar aquestes persones de manera immediata. Hem establert 

protocols d’actuació amb els àmbits judicials per detectar a les famílies afectades. 

 

Però la nostra política més ambiciosa, ha estat l’ampliació d’un Parc Públic d’Habitatge 

de Lloguer Assequible. Impulsant la construcció de nous habitatges, la compra i la 

rehabilitació i la captació d’habitatges buits. Hem comprat més de 270 habitatges, 

principalment al Raval (Robador i Sant Ramon), però també a Nou Barris i Sant Andreu, per 

posar-los a lloguer assequible. Un Parc Públic d’Habitatge de Lloguer Assequible no es fa en 

dos dies. Aquest mandat hem posat les bases per a l’ampliació en 1.000 nous habitatges, 

gràcies a la concessió d’aparcaments municipals. 

 

Hem passat d’un model especulatiu que depenia de les plusvàlues per finançar la 

construcció d’habitatge, a un model de lideratge municipal amb diners als pressupostos 

per habitatge. Gràcies a la inversió directa hem deixat de vendre pisos, per destinar-los a 

lloguer assequible. Aquest és un projecte a mig i llarg termini. A Barcelona ja tenim 10.000 

habitatges de lloguer social, però calculem que necessitem 6.000 més (600M€ d’inversió). 

Aquesta és una mesura molt important després d’una època en que no s’havia fet res en 

polítiques d’habitatge públic de lloguer.  

 

Ja hem adquirit 28 solars que permetran la construcció de 2.000 habitatges (Pla Empenta) a 

Can Batlló, la Marina del Prat Vermell, vores Via Augusta, Glòries, Sagrera i Casernes Sant 

Andreu. El proper mandat adquirirem uns 30 solars més per fer fins a 4.000 habitatges en sòl 

públic, que ens permetrà arribar a la xifra de 6.000 nous habitatges. Aquesta actuació ens 

permet no només donar resposta a les necessitats d’habitatge públic, sinó també dinamitzar un 

sector molt important per als arquitectes com el de la construcció i la rehabilitació. 
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En aquest sentit les dades de rehabilitació no poden ser més positives. Gairebé 1.000 

sol•licituds de subvenció l’últim any, seguint els nostre requeriments de reformes per a millora 

d’accessibilitat i l’eficiència energètica. En aquest sentit, establirem incentius i bonificacions 

fiscals per aquells establiments i edificis d’habitatges que s’adaptin als principis 

d’autosuficiència i eficiència energètica. Una altra bona notícia referida a la construcció és 

que el darrer any, s’han incrementat en més d’un 70% les llicències per a la construcció 

d’habitatge de nova planta a Barcelona. 

 

Tot i atendre aquests reptes tan importants com el treball i l’habitatge, no podem desatendre el 

funcionament i el dia a dia de la nostra ciutat. Per això, la nostra tercera prioritat és vetllar 

perquè Barcelona funcioni amb uns serveis i un urbanisme de qualitat. Per això invertim 

en seguretat, neteja, manteniment, il•luminació i transport públic.  

 

Estem construint una ciutat més confortable per a les persones (ampliació voreres, nova 

xarxa bus, més zones 30, xarxa carril bici i impuls vehicle elèctric). Tota aquesta 

transformació la fem seguint el concepte de “superilla”, amb la implicació dels veïns i veïnes de 

cada àmbit (Maternitat i Sant Ramon, Esquerra de l’Eixample, Sants i Hostafrancs i Poblenou). 

Hem aprofundit el projecte de Salvador Rueda i l’Agència d’Ecologia Urbana, per convertir la 

superilla en el nucli de la nostra aposta fer una ciutat més humana. 

 

Com he dit al principi, estem duent a terme una aposta molt ambiciosa, per introduir 

l’autosuficiència energètica, la renaturalització urbana, i les noves tecnologies en les noves 

maneres de fer ciutat. L’aposta per les smart cities la fem perquè Barcelona sigui també 

una ciutat referent pel seu urbanisme en el segle XXI.  

 

No fa gaires setmanes vaig ser a la Biblioteca de Ciutat Meridiana, amb totes les escoles 

d’arquitectura de Barcelona, per premiar un projecte d’edifici autosuficient que construirem a 

Torre Baró. Aquest concurs amb totes les escoles vull que sigui el punt de partida d’aquesta 

nova manera de fer ciutat. On vosaltres, els arquitectes, sou imprescindibles per introduir 

els models de l’urbanisme intel•ligent. Seguint aquests criteris d’autosuficiència 

energètica, renaturalització urbana i ciutat intel•ligent estem definint uns àmbits 

d’actuació. Uns sistemes urbans que són un conjunt de projectes interrelacionats en diferents 

punts estratègics de la ciutat. 

 

La plaça de les Glòries és el paradigma d’aquesta nova manera de fer ciutat. Fruit d’un 

concurs d’arquitectes internacional decidit per unanimitat, el nou parc neix gràcies a la 

implicació i el treball amb els veïns. Hem introduït també la idea de la urbanització provisional, 

per tal que l’espai s’utilitzi mentre duren les obres. On hi havia un nus viari, ara hi ha un 

espai ciutadà, que es convertirà en un gran parc i pol d’equipaments. Glòries és el 

creuament de les dues grans diagonals de Barcelona. Una Diagonal urbana des de Zona 

Universitària fins al parc del Fòrum, i una Diagonal verda des del Parc de la Ciutadella fins al 
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parc del nus de la Trinitat. La Diagonal Verda dibuixa un gran eix de desenvolupament futur de 

Barcelona, marcat per la nova plaça de les Glòries, el parc del Clot, i el nou parc lineal de la 

futura estació de La Sagrera i el parc del Camí Comtal a Sant Andreu. 

 

A La Sagrera hem canviat un urbanisme de plusvàlues per un nou model de finançament 

de col•laboració públic-privada, d’acord amb el govern de l’Estat. Potenciant el parc per 

crear una relació no només lineal, sinó també transversal, entre els districtes de Sant Martí i 

Sant Andreu. Hem treballat moltes hores amb l’arquitecte, Eduard Gascón, per adequar el 

projecte de l’estació a les necessitats dels barris de l’entorn: habitatge, llocs de treball, activitat 

econòmica, equipaments i espais de lleure. 

 

La remodelació de l’Avinguda Diagonal, el Paral•lel, el Passeig de Gràcia, el Passeig Sant 

Joan, Balmes, General Mitre, la cobertura de les vies de Sants, ens està permeten regenerar 

uns grans eixos cívics, estructuradors de la ciutat. 

 

Ildefons Cerdà quan va projectar la Diagonal, ho va fer com una via de comunicació ampla que 

permetia el passeig i el lleure. Com una avinguda pera a les persones. Nosaltres hem volgut 

recuperar aquesta idea original. Per això els diumenges tanquem els laterals de la Diagonal i el 

Passeig de Gràcia, amb activitats culturals, lúdiques, esportives i zones de joc infantils. El 

proper mandat volem seguir amb aquesta remodelació en dues fases fins a la Plaça de les 

Glòries. Però també planegem fer créixer la Diagonal a nivell metropolità, amb la col•laboració 

dels ajuntaments d’Esplugues, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. 

 

Hem convertit el Paral•lel, el Passeig de Gràcia i el Passeig de Sant Joan i moltes altres 

vies principals, en espais de la màxima qualitat urbana, generadors d’activitat econòmica 

que beneficia tota la ciutat. Aquests projectes incorporen wifi públic, il•luminació i 

marquesines intel•ligents, aplicacions per aparcar i sensors per tenir dades a temps reals. 

Aquestes són unes dades sobre la utilització de l’espai públic fonamentals perquè vosaltres, els 

arquitectes, dissenyeu millor. Aquestes dades s’agruparan en una plataforma online d’accés 

obert de recollida de dades (big data). Tots aquests indicadors i aplicacions sobre l’ús de l’espai 

públic estaran a disposició d’empreses i ciutadans en un sistema operatiu de ciutat (CityOS), 

que vàrem adjudicar ahir mateix. 

 

Aquestes són unes reformes pràctiques, eficients i adequades a un moment de crisi. 

Tothom hi guanya, els veïns i els comerciants, però també els vianants, els ciclistes, el 

transport públic. Una regeneració de la trama urbana de Barcelona adaptada a les 

necessitats del segle XXI.  Tots els carrers i places remodelades han vist incrementar 

l’activitat econòmica. A Glòries, segons els darrers estudis s’han induït uns 4.300 llocs de 

treball entre directes i indirectes. 

 

En les últimes setmanes s’ha iniciat també l’enderroc d’una part de la presó Model, 

gràcies a un acord amb la Generalitat que ens transfereix la propietat. Una fita històrica 
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després de prop de 50 anys parlant-ne. La nostra ciutat guanyarà el 2017 un nou espai 

ciutadà de 14.000 metres quadrats, amb verd i equipaments al cor de l’Eixample. 

 

Volem que l’antiga Escola Industrial, amb el trasllat de les seves activitats al nou Campus 

Tecnològic del Besòs, esdevingui un espai de recerca vinculat a les ciències i tecnologies 

mèdiques. Una superilla productiva al bell mig de l’Eixample per viure i treballar alhora, que 

aprofiti la proximitat de l’Hospital Clínic, per impulsar tota la activitat vinculada amb el 

coneixement, la innovació i la recerca mèdica. 

 

Estem treballant perquè els Tres Turons esdevinguin un gran parc central d’Horta-

Guinardó i Gràcia. Fa pocs dies presentàvem les noves instal•lacions museïtzades de les 

Bateries Antiaèries del Turó de la Rovira, la millora dels accessos i dels itineraris del Turó. 

Perquè les obres que fem a la ciutat no només afecten als grans eixos cívics, sinó que 

estem portant la màxima qualitat urbana a tots els barris de la ciutat: Plaça Eivissa, Parc 

de les Tres Xemeneies, Gal•la Placídia, Rambla del Poble Nou, Sant Pere més Baix o 

Cotxeres Borbó. 

 

Deixeu que m’aturi en una de les iniciatives que m’ha fet més il•lusió impulsar com alcalde, la 

desafectació de més de 650 habitatges al barri de Can Peguera. Una manera nova d’entendre 

l’urbanisme al servei de les persones. Primer són els veïns i després ve l’urbanisme. Feia 

més de 30 anys que aquests barcelonins i barcelonines ho esperaven. 

 

Fa pocs dies, també a Nou Barris, inauguràvem la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, un 

projecte per recuperar la memòria històrica que culmina la gran remodelació d’un dels 

barris amb una renda més baixa de la ciutat. No volem que segueixi sent un racó de 

Barcelona, sinó un pol d’atracció. Gràcies a aquesta transformació, la Trinitat Nova té en 

aquests moments una inversió per càpita de més de 4.000 euros, una de les més altes de 

Barcelona (969€ Nou Barris i 2.000€ Ciutat Vella). Aquest projecte, conjuntament amb la 

recuperació del Pont dels Tres Ulls, dibuixa un nou itinerari per arribar al renovat Castell de 

Torre Baró. Volem que la gent s’hi quedi a viure, portant nova activitat econòmica i 

millorant el transport públic. 

 

Estem treballant en l’obertura de nous accessos a la carretera de les Aigües i la millora de la 

connexió entre Vallbona i Torre Baró. Volem convertir també el Pont de Sarajevo en un jardí 

vertical que esdevindrà una nova icona a l’entrada de Barcelona. La promoció d’unes feixes a 

la falda de Collserola a Trinitat Nova, ens ajudaran a recuperar el paisatge i l’aprofitament 

agrícola d’aquest gran Parc Natural, connectant la muntanya amb la ciutat. 

 

Barcelona va viure molts anys d’esquena al mar, i ara no podem cometre el mateix error 

de seguir vivint d’esquenes a la natura. Per això no renunciem a fer realitat el nostre 

projecte de renaturalització urbana amb les Portes de Collserola. Com he dit la 

renaturalització de la ciutat és una prioritat i un gran repte que tenim entre mans. Collserola és 
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el gran pulmó verd de l’Àrea Metropolitana, i s’ha de convertir en un espai de trobada i de 

relació amb la natura per a molts municipis. Més de 100 equips d’arquitectes van participar en 

el concurs d’idees que vàrem organitzar. Ara és el moment de tirar endavant els projectes. 

Aquest és el cas del projecte de cobertura de la Ronda de Dalt en el seu pas per Montbau i 

Vall d’Hebron. Una nova gran via transversal i corredor de transport públic, que ha de 

permetre connectar aquests barris, i que esperem fer realitat en el futur. 

 

Un altre dels àmbits que ha estat important aquest mandat i que ho seguirà sent el proper, és la 

muntanya de Montjuïc i la seva relació amb el Port i els barris de la Marina. El Paral•lel ha 

deixat de ser una frontera entre els barris que l’envolten (Poble Sec, Sant Antoni i Raval). És 

ara un espai de trobada amb un 56% més d’espai guanyat per a les persones. L’ampliació de 

la Ronda Litoral i la transformació del Morrot, ha de permetre donar vida als terrenys de 

Can Tunis que durant dècades han viscut d’esquena a la ciutat. Volem aportar vitalitat i 

productivitat a un espai estratègic de Barcelona. Amb el trasllat de l’estació ferroviària de 

mercaderies, volem que aquesta zona s’integri a la ciutat i que tothom en pugui gaudir. Unirem 

el Port i Montjuïc, i connectarem el nou Paral•lel, amb el Passeig de la Zona Franca i el 

nou barri de la Marina del Prat Vermell. Un nou passeig, compatible amb l’ampliació de la 

Ronda Litoral per fer el trànsit més fluid.  

 

Aquesta transformació del Morrot ens permetrà tenir, a més, un gran espai per enfortir la nostra 

relació amb el Port i totes les activitats lligades al “Clúster Nàutic” que estem impulsant. Per tal 

de fer-ho possible durant el proper mandat llançarem un concurs d’idees, que ha de guiar 

l’evolució del Morrot els propers trenta anys. Compto amb vosaltres. En aquest espai conviuen 

unes infraestructures de primer nivell mundial (Port, Aeroport, Fira, Zona Franca, Mercabarna). 

Una gran plataforma logística amb accés als principals mercats d’Europa, Àsia i Amèrica 

Llatina. 

 

El Port de Barcelona ha viscut també els últims anys una important transformació, amb 

inversions i projectes molt importants com les noves terminals de Hutchison, Grimaldi i 

Carnival. Per altra banda, la remodelació del Moll de Pescadors i les noves Marina Vela i 

Marina Port Vell, converteixen el Port en una font constant d’oportunitats per a 

Barcelona. Tenim un Port que ens ajuda fer ciutat, a dinamitzar l’economia i a crear llocs 

de treball.  

 

Tot i això, encara tenim reptes pendents en infraestructures. Cal que l’Estat compleixi amb 

els seus compromisos amb els accessos definitius al Port. I també estem treballant amb 

la Generalitat per trobar fórmules perquè la L9 arribi a la Zona Franca al més aviat 

possible. 

 

Com els arquitectes sabeu molt bé, una ciutat mai no s’acaba de fer, és el resultat de 

treballs constants d’urbanització i reforma, també a mig i llarg termini. Com veieu, tenim 

somnis de present i de futur als que no volem renunciar. Hem de seguir fent entre tots 
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aquesta gran transformació de Barcelona. Una ciutat referent pel seu urbanisme, que 

lidera la revolució de les ciutats intel•ligents, i que és reconeguda a nivell internacional 

pel seu benestar i qualitat de vida. 

 

Com he dit al principi, Barcelona és una ciutat de cultura, coneixement, creativitat, innovació i 

benestar. Aquests són els factors d’èxit sobre els que hem de construir la ciutat del futur. Per 

això hem invertit més de 190M€ en la construcció, reforma i manteniment d’escoles (6 noves 

escoles de primària i 2 instituts). El 2016 s’eliminaran els mòduls prefabricats d’educació infantil 

i primària. 

 

Barcelona té 95 escoles bressol municipals amb capacitat per a 7.940 places. Durant aquest 

mandat s’han obert 23 d’aquestes escoles, i el 2015 estem ampliant la xarxa amb 8 escoles 

bressol més. Com he dit abans, les inversions municipals són molt importants per impulsar la 

construcció de molts d’aquests equipaments, i són alhora bàsiques per a la generació de llocs 

de treball. 

 

Aquest mandat, l’Ajuntament, a través de BIMSA ha licitat 450 concursos, 18 procediments 

negociats i 3.900 contractes menors (més de 600M€). El que equival a més 4.350 encàrrecs a 

despatxos d’arquitectura i enginyeria. 

 

El futur de Barcelona depèn en bona part també de la cultura. La cultura és un element 

creador de riquesa de primer nivell. Per això cal potenciar-la i fer-la més accessible i 

assequible per a tothom. Aquest mandat hem posat en marxa el Born Centre Cultural, l’Hospital 

de Sant Pau, el Museu del Disseny, i el Museu de Cultures del Món. Tots ells equipaments 

d’una gran bellesa i qualitat arquitectònica. Els propers anys, volem fer realitat el projecte de la 

Muntanya dels Museus de Montjuïc, amb la incorporació de noves propostes culturals. 

Mitjançant un projecte de qualitat que serà objecte d’un gran concurs d’arquitectura. La 

Fundació Mies Van der Rohe, ha de seguir tenint un paper molt important en la projecció 

internacional de la nostra arquitectura, i en l’impuls del Premi Europeu d’Arquitectura. 

 

Barcelona es projecta al món també com una capital mundial de l’esport, organitzant grans 

esdeveniments internacionals. Però també promovent l’esport com una eina d’inclusió, i 

millorant els equipaments esportius de la ciutat. 

 

Barcelona, és la capital de Catalunya i de la catalanitat, una de les capitals econòmiques del 

sud d’Europa i la capital europea de la Mediterrània. Una gran capital del món que està cridada 

a tenir cada vegada més influència en el futur. Per això volem seguir reforçant l’atractiu 

internacional de Barcelona, i volem fer-ho també amb vosaltres els arquitectes. Acollint 

esdeveniments internacionals sí, però també anant pel món. Exportant el vostre talent i 

experiència professional a altres ciutats o països en transformació. Ho estem fent Àsia i 

Amèrica Llatina. Hem d’acompanyar a la nova generació d’arquitectes catalans amb més 

projecció de futur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

www.bcn.cat/media 

 

Des de Barcelona Regional, amb la col•laboració amb diferents equips d’arquitectes de la 

ciutat, ja estem treballant en projectes a Viena, Moscou, Rio de Janeiro, Lima o Hong Kong. 

Això és molt important. Aquest mandat he visitat la Xina, els Estats Units, Israel, Colòmbia, 

Brasil i l’Índia, per impulsar aquestes col•laboracions i desenvolupar interessants projectes de 

futur. 

 

Barcelona és una ciutat que atrau molta gent. I que és el resultat de molts anys de feina. Ara 

hem de seguir avançant buscant consens. Ho seguirem fent com hem fet aquests anys. Cal 

consensuar el que s’ha de fer, a mig i llarg termini. I això es fa amb governs forts, que saben 

veure com ha de ser la ciutat del futur i aquesta és la feina que intentaré fer si guanyo les 

properes eleccions. Cal un govern fort per la ciutat, que té 99.000 aturats, però està una 

situació favorable per superar-ho si aquest és un objectiu compartit per tots.  

 

 

Moltes gràcies a tots. 

 


