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Joan Clos i Matheu, nascut a Parets del Vallès fa 57 anys i titulat en Medicina, 

ha estat alcalde de Barcelona durant nou anys, des que el mes de setembre de 

l’any 1997 va substituir en aquest càrrec Pasqual Maragall. 

 

La seva relació amb la gestió de la ciutat va començar l’any 1979, quan es va 

integrar al Govern municipal com a responsable dels Serveis Sanitaris. A partir 

d'aquí, Joan Clos va desenvolupar diversos càrrecs municipals, com ara de 

regidor del districte de Ciutat Vella, en què va posar en marxa el procés de 

regeneració urbanística i social, i regidor d'Hisenda, on va sanejar les finances 

de la ciutat, fins que va rebre el bastó d’alcalde l’any 1997 de la mà de Pasqual 

Maragall. 

 

S'aprova la Carta municipal de Barcelona 

 

L'aprovació de la Carta municipal de Barcelona, una reivindicació històrica de la 

ciutat, s'ha produït al llarg del mandat de l'alcalde Joan Clos. La Carta inaugura 

una nova etapa per a la ciutat de Barcelona. La nova llei amplia el conjunt de 

competències que l’Administració de l’Estat comparteix amb l’Ajuntament en 

aspectes tan fonamentals com són l’habitatge, l’educació o els serveis socials. 

 

Amb la Carta s’obre la porta a la implantació de la justícia de proximitat, al 

control i la gestió municipal d’infraestructures estratègiques, al finançament 

estatal de grans equipaments i a la participació de l’Ajuntament en l’ordenació 

de la xarxa de telecomunicacions urbana. 

 

Barcelona mira al mar més que mai 

 

Sota el mandat de l’alcalde Joan Clos, Barcelona ha completat, gràcies a la 

celebració del Fòrum Universal de les Cultures, la reforma de la totalitat del 

front marítim de la ciutat, en especial de la zona de llevant. 



 

D'aquesta manera, la Diagonal s'ha obert cap al mar des de la plaça de les 

Glòries, com va imaginar l'urbanista Ildefons Cerdà. El límit de la ciutat amb 

Sant Adrià del Besòs és ara un espai central de la ciutat, que ha passat de l'oblit 

a la recuperació per a l'ús de la ciutadania, on s'han integrat les infraestructures 

pesants de la depuradora i la incineradora. A més, serà l'espai on es construirà 

el futur zoo marítim de la ciutat. 

 

La profunda transformació urbanística de la ciutat s'ha produït des de la façana 

marítima fins a la serralada de Collserola, on una de les actuacions més 

entranyables ha estat la recuperació del parc d'atraccions del Tibidabo per al 

gaudi de tota la ciutadania. 

 

Una aposta decidida per la mobilitat en transport públic 

 

La pacificació del trànsit a la ciutat ha estat també un altre eix central de la 

gestió de l'alcalde Joan Clos i el seu equip, que ha apostat perquè a la via pública 

sempre tingui prioritat el vianant per davant del vehicle. 

 

A més a més, durant el mandat de l'alcalde Joan Clos s'ha potenciat la xarxa de 

transport públic a la ciutat amb la posada en marxa del sistema tarifari integrat 

l'any 2001. Aquesta iniciativa i les contínues millores del sistema del transport 

públic, com ara la recuperació del tramvia i la creació de les línies d'autobús del 

barri, han disparat la xifra de persones usuàries, que ha crescut prop d'un 20 % 

des de principi de segle XXI. Així, l'any 2001, el transport públic de l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona va comptar 755,7 milions de viatges, mentre que 

l'any 2005 aquesta xifra havia crescut fins als 886,7 milions de viatges. 

 

Una ciutat al servei de les persones. La creació d'una potent xarxa 

d'equipaments 

 

El mandat de l'alcalde Joan Clos també ha apostat de manera decidida per dotar 

la ciutat de més serveis i d'una potent xarxa d'equipaments públics, com ara 

instal·lacions esportives, centres cívics, centres sanitaris i biblioteques. 



 

Precisament, el Pla de biblioteques 1998-2010 il·lustra com l'alcalde Joan Clos i 

el seu equip han treballat per enfortir la xarxa d'equipaments públics a la ciutat, 

i de manera especial en apropar la cultura a tots els ciutadans. En l'actualitat, 

Barcelona és una de les poques ciutats d'Europa que compta amb 29 

biblioteques públiques, i que l'any 2010 en tindrà 40. El conjunt de biblioteques 

públiques de la ciutat va tenir prop de quatre milions i mig d'usuaris, la qual 

cosa representa un augment del 224% sobre el nombre de visites assolides l'any 

1998. 

 

Durant el mandat de l'alcalde Clos també s'ha potenciat el vessant científic i de 

recerca de Barcelona amb la posada en marxa el Parc de Recerca Biomèdica, on 

treballen un miler de persones científiques i que acull empreses farmacèutiques 

i biotecnològiques. 

 

Habitatge protegit i remodelació de barris 

 

Durant la gestió de Joan Clos, l'Ajuntament ha impulsat la construcció 

d'habitatge protegit per facilitar l'accés d'un habitatge digne a les persones amb 

menys recursos, sobretot joves i gent gran. Una dada que demostra el fort 

impuls en aquest àmbit són els 10.000 habitatges de protecció que es 

construiran en aquesta legislatura, amb una inversió prevista de 435 milions 

d'euros. 

 

De fet, durant l'any 2005, un de cada tres pisos construïts a Barcelona era de 

protecció oficial. Aquesta tendència es mantindrà gràcies a la construcció del 

nou barri de la Marina, prop de la Zona Franca, on la meitat dels més de 10.000 

pisos construïts seran de protecció; les noves edificacions de Sant Andreu – La 

Sagrera i el degoteig constant de noves promocions a Sant Martí i Nou Barris. 

 

Durant aquests anys, l'Ajuntament ha portat a terme una profunda iniciativa per 

rehabilitar el parc immobiliari de la ciutat i ara mateix hi ha 15 barris de la 

ciutat declarades àrees de rehabilitació integral, fet que permet als propietaris 

obtenir importants ajudes per reformar els seus habitatges. 



 

Una economia enfortida 

 

Durant aquests nou anys, la ciutat ha transformat la seva economia per 

desenvolupar nous sectors com el de noves tecnologies i societat del 

coneixement i per mantenir altres sectors com el turístic i el de serveis, tot 

plegat per afrontar amb garanties els reptes de futur. A nivell ocupacional, la 

ciutat ha superat el milió de persones afiliades a la Seguretat Social a final de 

l'any 2005 i amb una taxa d'ocupació del 71,3%, segons dades de l'enquesta de 

població activa de l'any 2004. 

 

Una ciutat amb horitzó de futur, un futur ple de grans projectes 

urbanístics 

 

Barcelona, que s'ha posicionat com una de les ciutats més cosmopolites, 

internacionals i innovadores d'Europa, mira cap al futur amb il·lusió. L'alcalde 

Joan Clos deixa encarrilats els grans projectes urbanístics de principi de segle de 

Barcelona: la posada en marxa del districte tecnològic 22@Bcn, que suposa la 

reconversió d’un barri industrial, el Poblenou, en una zona d'innovació, 

habitatge protegit i viver d'empreses punteres del sector del coneixement i de les 

noves tecnologies. 

 

Altres projectes de futur són l'arribada del tren d'alta velocitat a la ciutat i la 

transformació de la Sagrera en una nova àrea central de Barcelona; la 

construcció de la línia 9 del metro, que travessarà tota la ciutat fins a arribar a 

l'aeroport del Prat; l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, que duplicarà la seva 

capacitat fins als 50 milions de passatgers amb la nova terminal; el creixement 

del Port de Barcelona, un dels més importants de la Mediterrània, que també 

duplicarà la seva capacitat, tant pel que fa des del punt de vista qualitatiu com 

quantitatiu, i l'ampliació de la Fira de Barcelona. 

 


