Fem de Barcelona el
millor lloc del món
on viure.
Primàries BCN 2018
Candidatura de Jordi Oliver

Jordi Oliver i Solà.
Sóc en Jordi Oliver i vull ser candidat a les
properes eleccions municipals per fer de
Barcelona el millor lloc del món on viure.
Per nosaltres i pels nostres fills.
Us demano que em feu confiança per fer
avançar la ciutat de forma decidida en un
àmbit cabdal: la sostenibilitat.

Tenim quatre anys per impulsar la ciutat dels
propers vint, i si em recolzeu aconseguirem
que aspectes com la
energies renovables, el verd urbà,
intel·ligent siguin centrals en aquesta
Barcelona que volem.

El professional.
• Doctor en Ciències Ambientals i premi
extraordinari de doctorat per la UAB. Cursant el
Corporate MBA 18-19 (ESADE).

• Cofundador i Director Executiu d'un estudi
d'ecoinnovació estratègica que des de 2009
acompanya les organitzacions en la seva
.
• Autor de més de 30 articles en revistes
SCI/SSCI d'àmbit internacional, ha realitzat més
de 40 contribucions en congressos
internacionals, 11 capítols de llibre i un llibre
sobre la temàtica.
• Investigador vinculat a l'Institut de Ciència i
Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB).

La persona.
•
•
espero aprendre
motivació addicional per fer de Barcelona el
millor lloc on viure.
•
el debat i contrastar idees i punts de vista.
obedient i em sedueix aquest moviment de
primàries obertes.

•
de la llibertat, individual i col·lectiva.

Com ho farem?*
* A continuació presento una selecció de tres eixos de treball que, gràcies al teu

suport, inclourem al programa electoral de la candidatura resultant de les primàries

La contaminació atmosfèrica de les grans ciutats és el tabaquisme

Qualitat de l’aire,
energia i mobilitat.

•

privats. Passar del

actualització del parc de vehicles

• Posar en marxa un peatge de congestió com els que han
tingut un gran èxit a Londres, Estocolm o Milà; en el context
foment i millora del
transport públic.
• Implantar de forma decidida el model de superilles per
espai públic per a les persones i reduir la
contaminació acústica.

Les cobertes representen una important i infrautilitzada superfície
de Barcelona, sobre les quals es poden desenvolupar diferents

Redescobrim
els terrats.

que la ciutat compta amb 100 ha de coberta viable per fer-hi
cobertes verdes:
• De la coberta verda a la coberta fèrtil. Fomentarem la
producció hortícola com a estratègia per aproximar la

•

la ciutat per a la producció energètica renovable, generar
nous espais de trobada
aigües pluvials.

Innovació i llocs
de treball verds i
de qualitat.

Molts de nosaltres treballem en oficis que no existien quan vàrem
néixer. La vida evoluciona tan ràpid que no en podem ser simples
espectadors, Barcelona ha de ser un hotspot mundial de la
•

de la indústria 4.0

Economia Circular

•
la marca Barcelona com a referent.
•

que posicioni

encaminades a crear una indústria més sostenible,
competitiva i creadora de llocs de treball de qualitat.

@JordiOliverSola
jordi.oliver@gmail.com

