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La prioritat de l'Ajuntament de Barcelona són les persones. El model de 

ciutat que defensa l'actual equip de govern es basa en el disseny i 

l'execució de polítiques públiques adreçades a construir una societat 

cohesionada. Un espai de convivència que no exclou, que no discrimina, 

que no margina pel fet econòmic, per la procedència, per l'edat o pel 

gènere. La ciutat que avui gaudim tots els ciutadans i ciutadanes és un 

entorn obert, tolerant, integrador i generador de riquesa, on es vol 

garantir la distribució equitativa dels béns i dels serveis. 

 

Des que vam iniciar el mandat, ara tot just fa un any, l'Ajuntament ha 

aprovat diferents mesures que reforcen aquest paradigma de ciutat que 

progressa, on la cohesió social no és una utopia, o una expressió sense 

contingut, sinó una realitat que s'expressa amb força i posa l'accent en 

aquells serveis directament adreçats a construir benestar i a evitar 

desigualtats entre les persones i els territoris. L'impuls al pla municipal 

d'ascensors és un exemple d'aquesta dinàmica generadora de 

mecanismes redistributius. 

 

Barcelona té 19.500 edificis que no disposen d'ascensor i calculem que 

pels volts de 6.900 podrien tècnicament instal·lar-ne un. El pla assegura 



que qualsevol comunitat de veïns podrà sol·licitar els ajuts que 

l'Ajuntament posarà al seu abast per sufragar la factura d'instal·lació de 

l'ascensor. El programa subvencionarà fins al 60% del pressupost de 

l'obra, amb un preu màxim establert de 45.000 euros, i finançarà fins al 

100% la despesa de totes les persones, dins de la comunitat sol·licitant, 

que no disposin de recursos econòmics suficients. 

 

Amb aquesta mesura de caràcter universalista garantirem que cap 

comunitat de veïns que pugui i vulgui posar un ascensor a la seva finca 

es quedi sense fer-ho. Millorar l'accessibilitat dels habitatges és un salt 

endavant en la qualitat de vida de qualsevol ciutadà, però també és 

incidir directament contra l'exclusió dels col·lectius més vulnerables, 

com ara les persones grans i les persones amb discapacitat. Per a ells 

l'ascensor, més enllà de la comoditat, és una necessitat vital. És un pont 

que trenca el seu aïllament diari i els comunica sense barreres amb 

l'exterior, amb el carrer, amb la gent, amb el barri, amb la ciutat. 

 

El pla d'ascensors se suma a d'altres iniciatives, com ara la de beques 

menjador o la de la teleassistència, o la de la decidida aposta per 

l'increment i condicionament dels equipaments socials, esportius, 

educatius i juvenils, que posen de manifest la ciutat que tots plegats 

estem construint amb esforços compartits. La Barcelona dels barris, de 

la convivència, i dels serveis públics de qualitat a l'abast a tothom. 


