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Pobles i ciutats per 
viure, treballar,
gaudir i avançar

El futur dels 
ajuntaments 
a les teves mans



Volem una Catalunya de 
progrés, sostenible, solidària, 
participativa i inclusiva

*Hem creat pobles i 
ciutats d'oportunitats, 
amb un model social 
avançat, generador 
d'ocupació i de
creixement inclusiu

Els i les socialistes tenim un projecte de país i te-
nim un projecte per als nostres pobles i ciutats. Ho 
venim demostrant des de 1979, treballant per po-
bles i ciutats obertes, emprenedores, igualitàries, 
participatives i compromeses amb els reptes que 
hem anant assolint al llarg dels anys.

El municipalisme és i ha estat un dels senyals 
d'identitat més clars de les i els socialistes cata-
lans.

Hem entès la ciutat com l'espai per excel∙lència 
on es contribuïa a la convivència real entre per-
sones, a la plenitud de la ciutadania, i a l'esforç 
col∙lectiu per construir conjuntament un espai 
públic obert i democràtic, on totes i tots puguem 
desenvolupar els nostres propis projectes de vida, 
al mateix temps que aportem al conjunt el millor 
de nosaltres mateixos.

Per al PSC la ciutat és   l'espai per excel∙lència on 
les persones aporten, no només els seus esforços 
sinó també els seus afectes per a construir rela-
cions humanes de proximitat, prendre decisions 
col∙lectives sobre la convivència en comú, cuidar 
dels més febles, educar els més joves i educar-nos 
tots i garantir una elevada qualitat de vida.

*Pobles i ciutats 
compromeses amb la 
sostenibilitat i amb un 
espai públic de qualitat, 
dinàmic, educador, divers,
tolerant, amable, 
igualitari i feminista
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Gràcies a l’esforç de la ciutadania i al lideratge dels 
governs municipals socialistes hem estat capaços 
de crear pobles i ciutats d’oportunitats, amb un 
model social avançat generador d’ocupació i de 
creixement inclusiu, un compromís ferm per la sos-
tenibilitat, i un espai públic de qualitat, educador, 
divers, tolerant, igualitari i feminista.

Avui ens trobem davant de nous escenaris que do-
nen pas a nous reptes per als quals no és fàcil tro-
bar respostes coherents i consensuades.

L’augment de les desigualtats, els efectes del canvi 
climàtic, els reptes de la mobilitat sostenible, els ris-
cos d’exclusió i segregació social i residencial, o els 
efectes de la crisi financera, s’han expressat amb 
major cruesa i contundència a les ciutats i pobles.

Els problemes de convivència i cohesió, amb la 
seva pròpia deriva com a conseqüència de les de-
sigualtats creixents, es veuen agreujats en el nos-
tre cas per un debat que ha provocat el populisme 
nacionalista català i la dreta espanyola, que han 
creat problemes inexistents en l’exemplar model de 
convivència i integració que s’havia produït al nos-
tre país durant els darrers 40 anys.

Nosaltres, per davant de la resta de partits del 
país, som l’autèntica garantia del treball a prop 
de la gent i transformador del territori, demostrant 
que és des de l’òptica local on es construeix una 
societat cohesionada i inclusiva, que vetlla per la 
sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats, l’equilibri 
territorial i la justícia social.

En aquest manifest electoral municipal socialista hi 
trobareu el nostre ideari socialdemòcrata explicat 
en quatre eixos bàsics per a nosaltres: pobles i ciu-
tats per viure millor; per treballar millor; per gaudir 
més i per avançar més.

Perquè volem pobles i ciutats amb rostre humà, mi-
rar els nostres conciutadans i conciutadanes a la 
cara i solucionar els seus problemes diaris i vitals 
des de la justícia social, la igualtat i la solidaritat.

*Hem estat i som 
l’autèntica garantia 
del treball a prop
de la gent i 
transformador del 
territori

*Volem pobles i 
ciutats amb rostre 
humà, resoldre els 
problemes vitals de la 
gent des de la justícia 
social, la igualtat i la 
solidaritat
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Eix per viure
Pobles i ciutats per viure millor

Habitatge digne
Perquè volem fer 
efectiu aquest dret

Sanitat universal, 
pública, de qualitat 
i equitativa
Perquè tothom ha 
de tenir accés a uns 
serveis sanitaris de 
proximitat i de qualitat

Transport públic i 
mobilitat sostenible 
i cohesionadora
Perquè volem un 
model de mobilitat 
respectuós amb el 
medi ambient i amb la 
salut de les persones

Seguretat com a 
dret fonamental
Que aporti llibertat, 
benestar i justícia

Pobles i ciutats 
accessibles i inclusius
Perquè volem l’accés 
universal de tota la 
ciutadania als drets i 
serveis ciutadans

Serveis socials forts 
i territorialment 
equilibrats
Que garanteixin la 
igualtat d’oportunitats

Davant l’envelliment 
d’immobles, la pobresa 
energètica i la manca 
de lloguers assequibles 

Davant les retallades 
que han mermat la 
sanitat catalana

Davant el canvi 
climàtic i la desigualtat 
en el territori

Contra l’incivisme, la 
petita delinqüència, els 
radicals i la xenofòbia

Davant les barreres 
físiques, socials i 
comunicatives

Davant la permanent 
llista d’espera



Eix per viure
Si la nostra primera preocupació és la desigualtat, 
la manca d’igualtat d’oportunitats, els problemes 
de segregació i relegació territorial, la recerca de 
condicions de vida més dignes a les nostres ciu-
tats i pobles, aleshores, ens cal aprofundir en allò 
que anomenem les ciutats i pobles per viure-hi.

Aquest concepte de “viure” no és una declaració 
de principis buida, sinó la voluntat de gaudir d’un 

territori amb bons serveis, sostenible ambiental-
ment, que vetlli pel canvi climàtic, que sigui espai 
de convivència, que ofereixi oportunitats a tot-
hom -del món urbà, del món rural i dels pobles de 
muntanya-, per tenir serveis públics de qualitat, 
que proposi un treball intens per tal que joves i 
grans hi puguin accedir, que vetlli per una pers-
pectiva de gènere en totes les seves actuacions, 
etc.

Trobareu tota la informació relativa a aquest eix en el monogràfic següent: 
http://municipal.socialistes.cat/ca/noticia/pobles-i-ciutats-per-viure-millor

Habitatge

∙ Rehabilitació energètica

∙ Prevenció de conflictes

∙ Ampliació de l’oferta de lloguer

∙ Disminució del risc de pèrdua d’habitatge

∙ Ordenació de pisos turístics

Transport

∙ Mobilitat sostenible i activa, afavorint l’ús del

transport públic i fomentant un ús més 

racional i ambientalment sostenible

∙ Millorar els serveis de transport públic

Serveis socials

∙ Promoure la revisió del marc legal vigent, 

donant un paper actiu als ajuntaments

∙ Millorar els programes i serveis, per tal que 

donin resposta als factors generadors d’exclusió

Accessibilitat

∙ Política activa d’accessibilitat, capdavantera 

per la igualtat d’oportunitats

∙ Repensar l’espai urbà per adaptar-lo a les 

necessitats de seguretat, mobilitat i lleure, 

donant prioritat als vianants

Seguretat

∙ Llei de seguretat pública

∙ Més atenció a víctimes de delictes i catàstrofes

∙ Millorar els protocols de violència masclista

∙ Convivència i mediació per prevenir conflictes

∙ Impulsar actuacions de prevenció en 

seguretat vial

Salut

∙ Reclamar a la Generalitat recursos per 

garantir una política de salut d’acord a les 

necessitats de la població

∙ Impulsar des del territori polítiques de 

salut de prevenció i educació de millora 

de la qualitat de vida

∙ Enfortir les polítiques públiques en 

matèria de salut
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Eix per treballar
Pobles i ciutats per treballar millor

Economia 
cooperativa, social i 
solidària
Que renovi el model 
econòmic i fomenti el 
treball cooperatiu i 
l’arrelament al territori

Davant un model 
neoliberal que 
fomenta l’exclusió, 
la pobresa i una 
distribució de la 
riquesa injusta 

Apostarem per la 
reindustrialització 
Que contribueixi a 
la creació de valor i 
generació de riquesa 
i sigui un element clau 
en la construcció d’una
societat més inclusiva 

Davant l’evidència que 
ja no podem concebre 
ciutats exclusivament 
de serveis 

Potenciarem 
el comerç de 
proximitat
Perquè continuï sent 
un dels principals 
motors de creixement 
econòmic

Davant la davallada 
econòmica

Defensem un 
turisme accessible, 
sostenible i 
qualificat
Que continuï sent 
motor econòmic 
territorial

Davant el canvi de 
model turístic

Impulsarem la 
innovació i el 
coneixement
Com a factors 
cabdals per millorar 
la competivitat i la 
cohesió social

Davant els canvis en el 
mercat laboral
global

Ocupació de 
qualitat per un 
creixement inclusiu
Que contempli la 
inserció, però també 
la formació i la millora 
de les condicions de 
treball, especialment 
per als col∙lectius més 
vulnerables 

Davant els alts nivells 
d’atur, la destrucció 
de teixit productiu i 
la quarta revolució 
industrial 



Eix per treballar
Per garantir una qualitat de vida i un benestar 
col∙lectiu per a tota la població cal que oferim 
espais per promoure un desenvolupament eco-
nòmic en un context de creixement inclusiu. Per 
això cal fomentar l’accés de tothom al treball. 
Treball que en un futur anirà evolucionant per 
l’impacte de les noves tecnologies i el canvi en els 
sistemes de producció. En síntesi, ciutats i pobles 
per treballar-hi. 
 

Els ajuntaments no tenen competències prou de-
finides ni tampoc prou recursos per intervenir en 
els grans temes de desenvolupament econòmic, 
com xarxes tic, infraestructures o inversions en 
R+D+i. Malgrat aquesta realitat, no renunciem a 
reivindicar el seu paper actiu en la planificació ni 
a reclamar suport a les administracions superiors 
si ho considerem necessari.

Trobareu tota la informació relativa a aquest eix en el monogràfic següent: 
http://municipal.socialistes.cat/ca/noticia/pobles-i-ciutats-per-treballar-millor

Ocupació de qualitat

∙ Impulsar la millor empleabilitat de 

la gent, especialment dels col∙lectius 

vulnerables

∙ Impulsar un pla d’ocupació per a joves 

mitjançant un fons social especial

∙ Treballar per la igualtat i el treball digne

Reindustrialització

∙ Adequar les indústries existents als reptes de 

la indústria futura, tant en el camp 4.0 com 

l’agroramadera-alimentària

∙ Impulsar i consolidar les economies emergents

∙ Promoure l’economia digital

Turisme

∙ Impulsar un model turístic sostenible i amb 

perspectiva de futur

∙ Millorar la capacitat gestora, professionalització i 

innovació del turisme a les nostres ciutats i pobles

Innovació

∙ Crear plataformes i xarxes d’innovació, 

intercanvi d’experiències i difusió de bones 

pràctiques

∙ Contribuir a la transició de les ciutats cap a 

l’economia del futur: coneixement, energia 

sostenible, eficiència energètica, transició 

digital i indústria 4.0

Economia cooperativa

∙ Fomentar l’emprenedoria col∙lectiva

∙ Enfortir les estructures de l’economia social 

potenciant millores en la gestió i formació de 

responsables de governar les seves entitats

Comerç

∙ Millorar la competitivitat del comerç 

de proximitat i fer-lo sostenible 

econòmicament

∙ Treballar per la innovació del comerç 

dels nostres pobles i ciutats i els sectors 

dinamitzadors com la restauració
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Eix per gaudir
Pobles i ciutats per gaudir més

Promoure un nou 
pacte social entre 
dones i homes
Basat en la igualtat 
d’oportunitats, la 
llibertat d’elecció i el 
repecte

Perquè sense igualtat 
no hi ha llibertat

Continuarem apostant 
per polítiques d’esport 
transversals
Que fomentin la inclusió, 
la salut, la convivència i la 
participació

Tot i la soledat dels 
ajuntaments que n’assoleixen
el 80% de la despesa

Renovarem la mirada 
a les polítiques de 
convivència i civisme
Per construir una societat 
més justa, lliure d’odis i 
ressentiments

Davant les transformacions 
socials a pobles i ciutats

Treballarem per la 
plena inclusió de 
les persones amb 
capacitats diverses
Amb plans d’inclusió que 
els reconeguin l’accés 
universal als drets i serveis 
ciutadans i socials  

Perquè tothom ha de tenir 
l’oportunitat de decidir el 
seu projecte de vida

Promourem polítiques 
basades en la longevitat, 
la participació i l’atenció 
de qualitat de la gent 
gran
Per tal que puguin mantenir 
el màxim temps possible 
la seva autonomia i se’ls 
reconegui com a ciutadans/
es de ple dret  

Davant l’augment de 
l’esperança de vida

Farem de la cultura un 
element central de la 
política municipal
Afavoridora de la 
convivència  i generadora 
de riquesa i ocupació

Perquè entenem la cultura 
com la clau de volta per 
a la socialització de la 
ciutadania

Volem una joventut 
generadora de futur
Que pugui emancipar-se 
i ser cuitadania de ple 
dret

Perquè la jove és una 
generació precària i 
hipotecada

Farem de la infància 
una prioritat 
política
Que en millori la seva 
situació i en protegeixi 
els drets

Davant el creixement 
de la pobresa infantil



Eix per gaudir
Les ciutat i pobles són un “no res” si els ciutadans i les 
ciutadanes no poden apropiar-se dels seus espais. 
Espais per viure-hi, espais per treballar-hi, espais per 
gaudir-ne, espais per aprendre’n, espais per parti-
cipar-hi. Això significa construir ciutats i pobles per 
gaudir-ne. És molt important la vida cultural i asso-
ciativa, la participació, però també l’aprofitament per 
part de tothom de l’espai públic col∙lectiu.

Per al municipalisme socialista, la convivència i la co-

hesió han estat un dels principals objectius. Aquesta 
convivència es fa en base a compartir i gaudir en els 
espais comuns. Carrers, equipaments, projectes cul-
turals, places, equipaments esportius, casals de joves 
i gent gran, escoles d’adults, llars d’infants, la pròpia 
escola, etc. Tots i cadascun d’aquests espais públics 
han de tenir un marc de convivència, de compartir 
ciutat, i un marc de participació i creativitat, oferint 
plataformes que permetin gaudir d’allò que el muni-
cipi ofereix als seus conciutadans i conciutadanes. 

Igualtat dona-home

∙ Impulsarem el pla d’igualtat intern als ajuntaments

∙ Prioritzarem la coeducació

∙ Lluitarem contra la feminització de la pobresa

∙ Promourem polítiques transversals per donar 

visibilitat al col∙lectiu LGTBI+

Gent gran

∙ Volem garantir una ciutadania activa i 

participativa

∙ Vetllarem per uns serveis de qualitat que 

afavoreixin l’atenció i la proximitat

∙ Volem garantir-los una vida autònoma

∙ Farem pobles i ciutats amigables per a la gent gran

Esports

∙ Promourem pobles i ciutats que vetllin per una 

pràctica esportiva saludable i que treballa per la 

inclusió i la igualtat d’oportunitats

∙ Potenciarem l’associacionisme esportiu i la projecció 

de pobles i ciutats a partir dels esdeveniments

Cultura

∙ Promourem polítiques de dinamització i 

desenvolupament cultural dels municipis

∙ Exigirem a la Generalitat i a les diputacions major 

suport a les polítiques culturals de proximitat

Convivència

∙ Fomentarem els valors de la convivència 

ciutadana

∙ Ordenarem l’espai públic per evitar el conflicte 

entre el veïnat i els diferents modes de transport

∙ Impulsarem i aprovarem una modificació de les 

ordenances de convivència a l’espai públic

Discapacitat

∙ Promourem un model de ciutat inclusiva

∙ Adaptarem serveis i equipaments per garantir 

la independència individual, eliminant totes les 

barreres

∙ Proposarem plans locals de promoció de la 

formació i ocupació per a persones amb discapacitat

Joventut

∙ Fomentarem l’educació de qualitat com a 

garantia d’igualtat d’oportunitats

∙ Promourem el dret a un treball digne

∙ Defensarem el dret a l’habitatge per poder 

desenvolupar el seu projecte de vida

Infància

∙ Proposarem una renda garantida municipal per 

a la infància sota el llindar de la pobresa

∙ Desenvoluparem una política activa des del 

territori a través dels municipis i comarques per 

protegir els drets de la infància al país

Trobareu tota la informació relativa a aquest eix en el monogràfic següent:
http://municipal.socialistes.cat/ca/noticia/pobles-i-ciutats-per-gaudir-mes
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Eix per avançar
Pobles i ciutats per avançar més

Apostem per 
la solidaritat 
internacional
Treballant des dels 
municipis amb austeritat, 
rigor, eficàcia, eficiència, 
rendició de comptes i 
transparència

Perquè volem contruir 
una societat més justa

Proposem equilibri i 
cohesió territorial
Que garanteixi la 
diversitat dels seus 
paisatges, de les seves 
cultures i les seves 
tradicions

Davant la despoblació 
i l’abandonament 
d’algunes zones

Ens calen ciutats i 
pobles ecosostenibles
Que apostin per la 
transició ecològica 
de l’economia i per la 
transició energètica 
descarbonitzada i 
renovable

Davant l’escalfament 
global

Volem infraestructures 
sostenibles i inclusives 
i un urbanisme amb 
rostre humà
Que millori la  
competivitat econòmica i 
la qualitat de vida, i que 
concebi la ciutat com un 
espai col∙lectiu

Davant la congestió en 
algunes infraestructures i 
l’especulació urbanística

Promourem 
societats diverses
Que garanteixin la 
cohesió social i la 
integració, i reconeguin 
la diversitat

Davant l’ncrement 
del discursos racistes i 
populistes

Creiem en l’impacte 
social i de coneixement 
de les universitats
Que contribueixi a 
consolidar un teixit 
econòmic cada vegada 
més basat en el valor 
afegit i la qualificació 
professional

Per la seva rellevància 
estratègica al territori

Fomentarem una educació 
per la inclusió i la 
transformació social
Garantint l’accés de la 
ciutadania a l’educació 
a partir de la igualtat 
d’oportunitats i l’equitat

Perquè creiem que és un dels 
pilars de la convivència, i 
motor de progrés

Treballarem des de la 
democràcia participativa
Per a la cohesió social, la 
igualtat d’oportunitats i el bon 
govern

Davant els nous temps, que 
demanen més relació entre 
ciutadania i administració



Eix per avançar
Els grans reptes del país no només han d’implicar 
els territoris. És impossible construir un país més just, 
democràtic, socialment avançat i igualitari sense la 
concurrència i presència activa de les institucions de 
proximitat (els ajuntaments) i la pròpia ciutadania.

Per això tenim dos grans objectius per al proper man-
dat municipal: definir una nova estratègia de demo-

cràcia participativa local i municipal; i impulsar un 
gran pacte nacional per un equilibri territorial des 
dels municipis.

Reivindiquem que les ciutats i pobles siguin l’espai 
per avançar cap a una Catalunya equilibrada, soste-
nible, participativa, de progrés, solidària i inclusiva.

Sostenibilitat

∙ Impulsarem un model d’edificació basat en la 

sostenibilitat i energèticament eficient i autosuficient

∙ Implantarem una mobilitat sostenible i elèctrica

∙ Promourem un model energètic basat en la transició 

energètica cap a les renovables

Educació

∙ Impulsarem la continuïtat de l’ampliació de la xarxa 

d’escoles bressol

∙ Garantirem que les famílies amb dificultats puguin 

accedir als ajuts de menjador

∙ Potenciarem la qualitat integral del sistema educatiu

Democràcia

∙ Promourem una nova manera de governar: 

participació, transparència i igualtat d’oportunitats

∙ Impulsarem un procés de regeneració democràtica

∙ Farem una administració més eficient i propera a la 

ciutadania

Infraestructures

∙ Treballarem intensament en la rehabilitació de 

barris i pobles per fer pobles i ciutats eficients i 

accessibles

∙ Incentivarem la ciutat compacta com a model 

sostenible

Universitats

∙ Potenciarem els centres com a motors i 

generadors de sinergies entre administracions i 

empreses al territori

∙ Fomentarem la recerca aplicada universitària 

sobre els principals reptes i problemes econòmics, 

urbanístics, socials i de mobilitat del món urbà

Diversitat 

∙ Promourem la inclusió i la integració

∙ Fomentarem polítiques per garantir la convivència 

bloc a bloc i plaça a plaça

∙ Garantirem els drets polítics i socials de la població 

immigrada

Solidaritat

∙ Donarem suport al teixit associatiu i les ONG 

per al desenvolupament.

∙ Potenciarem la cooperació centrada en la 

governabilitat democràtica, els drets humans, 

especialment les polítiques de gènere i la 

sostenibilitat i el medi ambient

Cohesió territorial

∙ Desenvoluparem mesures per garantir un 

creixement inclusiu i sostenible econòmic dels 

petits municipis

∙ Impulsarem millores de les infraestructures, 

equipaments bàsics i recursos propis que puguin 

garantir l’equilibri territorial

Trobareu tota la informació relativa a aquest eix en el monogràfic següent:
http://municipal.socialistes.cat/ca/noticia/pobles-i-ciutats-per-avancar-mes
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Sabem, 
volem 
i podem

I ho 
farem

Les i els socialistes sabem què hem de fer
Volem fer-ho i ho hem demostrat
Podem fer-ho si tenim la força necessària

Trobaràs el manifest electoral i el programa marc a:
http://municipal.socialistes.cat/ca/noticia/manifest-municipal-electoral


