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1.

Una Barcelona
diversa que
asseguri el
bon viure
1.1. Justícia social

1.1. Justícia social
Objectius:
Garantir una vida digna en la quotidianitat
Eradicar la pobresa existent, inclosa la pobresa
energètica
Lluitar contra la feminització de la pobresa
Reduir nombre de les persones sense llar

Actuacions:
Unitat de prevenció de l’exclusió residencial i la
pobresa energètica
Ampliar els serveis d’atenció domiciliària, àpats socials i teleassistència per millorar
l’atenció centrada en les persones. Amb participació del col·lectiu de gent gran.

Model integral d’intervenció

Coordinar els diferents serveis socials, de salut, PIAD, ocupació, etcètera, per
diagnosticar i abordar possibles casos de precarietat o pobresa, amb especial atenció
al col·lectiu de dones.

Atenció a la pobresa energètica i habitacional

Impulsar mesures i serveis per garantir que tothom tingui accés als subministraments
bàsics i de lluita contra la precarietat habitacional.

Lluitar contra la feminització de la pobresa

Integrar els serveis socials i sanitaris, especialment en l’abordatge del fenomen de la
feminització de la pobresa.

Pla d’actuació contra el sensellarisme

Elaborar i posar en marxa un pla per lluitar contra el sensellarisme en col·laboració amb
la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asseguri el
bon viure
1.2. Autonomia
personal i
reconeixement de
les cures

1.2. Autonomia personal i
reconeixement de les cures
Objectiu:
Garantir l’accessibilitat, la inclusió i la
participació de les persones amb diversitat
funcional

Actuacions
Adaptació de la senyalística als equipaments
Projecte per adaptar progressivament la senyalització interna dels equipaments
municipals, amb criteris d’accessibilitat i inclusió.

Protocol de participació de les entitats de
persones amb diversitat funcional

Crear un protocol de col·laboració amb les entitats de persones amb diversitat funcional
per revisar els projectes urbanístics o de construcció d’equipaments públics en el
moment de la redacció.

Dinamitzar la taula de persones amb discapacitat
funcional
Col·laborar amb les entitats del col·lectiu de persones amb discapacitat funcional per
impulsar la incorporació de les seves necessitats en els diferents serveis, programes i
projectes del districte.

Festes majors inclusives

Programar actes inclusius als programes de les festes majors dels barris i altres
esdeveniments organitzats al districte.

Incorporar professionals de suport per a infants
amb necessitats especials als casals infantils
Promoure accions que fomentin la participació i l’accessibilitat de les persones amb
diversitat funcional a la vida cultural, associativa i de lleure del districte.

Teatre infantil accessible

Impulsar projectes d’espectacles familiars com el “Teatre infantil accessible”, i impulsarne de nous.

Projecte d’exposicions inclusives als centres
cívics
Proposar exposicions i activitats inclusives als centres cívics.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asseguri el
bon viure
1.3. Educació i
coneixement

1.3. Educació i coneixement
Objectius:
Incrementar l’oferta de places d’escolarització
obligatòria als centres públics
Millorar, ampliar i diversificar l’atenció i
l’educació de la petita infància
Incrementar l’oferta de l’etapa educativa
postobligatòria

Actuacions
Escola La Model

Buscar un solar per construir la nova escola La Model. Trobar una ubicació provisional
de l’escola per al curs 2016-2017.

Instituts Viladomat i Angeleta Ferrer
Construir els dos instituts als solars ja disponibles.

Revisar les àrees d’influència del mapa escolar

Revisar les àrees d’influència de l’actual mapa escolar del districte per evitar nous grups
excepcionals a P-3 o a 1r d’ESO.

Revisar els itineraris i les adscripcions entre
escoles i instituts

Aconseguir el compromís de la comissió d’escolarització del districte de no-derivació
d’alumnat sol·licitant de plaça per a un centre públic cap a centres concertats. Vincularho a la revisió de les àrees d’influència.

EBM Els Encants

Nova escola bressol que amplia una xarxa educativa pública històricament deficitària a
l’Eixample.

EBM Germanetes

Construir la nova escola bressol aprofitant la planta baixa de l’edifici d’habitatges de
lloguer social.

EBM Tres Tombs

Ampliar l’escola amb una línia.

Projectes d’espais familiars, “Ja tenim un fill” o
altres nous espais de criança

Crear espais de relació per a famílies amb infants de 0 a 3 anys o espais de criança.

Pla d’absentisme i pla jove

Actuacions per prevenir l’absentisme i l’abandonament escolar i per reinserir els joves
en el circuit educatiu.

Incrementar l’oferta de CFGM, de CFGS i de les
escoles d’adults

Cal augmentar l’oferta de cursos de formació de grau mitjà i cursos de formació de grau
superior i de les escoles d’adults al districte.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asseguri el
bon viure
1.3. Educació i
coneixement

Millorar l’oferta del CRP i de la participació dels
centres
Analitzar l’oferta del Centre de Recursos Pedagògics. Potenciar la participació dels
centres. Incrementar les activitats relacionades amb el coneixement del districte.
Coordinar-se amb professionals de l’EAP.

Programa de música a les escoles

Instaurar un projecte d’activitats musicals a les escoles vinculades a l’aprenentatge
musical.

Potenciar els projectes “Suport a la lectura”,
“Camí escolar” i “Patis oberts”

Projectes que cal potenciar coordinadament amb l’IMEB al districte. Augmentar la
dotació del programa de suport a la lectura, millorar i ampliar els projectes de camins
escolars i fer créixer l’oferta de patis oberts.

Millorar la participació de la comunitat educativa
Dinamitzar el Consell Escolar del Districte. Donar suport als seus membres amb
informació i documents elaborats per l’IMEB i el Consell Escolar de Barcelona.

Millorar la participació del districte en el procés
de preinscripció i matriculació en les etapes
obligatòries

Potenciar la col·laboració amb el Consell Escolar de Barcelona per assumir des del
Districte els processos de preinscripció i matriculació, seguint el model iniciat fa anys al
districte de Ciutat Vella.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asseguri el
bon viure

1.4. Equitat de gènere
i diversitat sexual
Objectius:
Vetllar perquè la igualtat de gènere estigui
present de manera transversal en les polítiques,
els serveis i els projectes del districte

1.4. Equitat de gènere Eradicar de la violència contra les dones
i diversitat sexual Garantir la participació de les dones
Vetllar per un districte sense homofòbia i
transfòbia i garantir els drets de les persones
LGTBI

Actuacions
Elaborar pressupostos amb visió de gèner
Elaborar el pressupost del districte tenint en compte la visió de gènere.

Crear un PIAD per a l’Esquerra i Sant Antoni, i un
altre per a la Dreta, a la Sagrada Família i al Fort
Pienc
Trobar una ubicació amb més visibilitat de l’actual PIAD i crear-ne un de nou per a la
Dreta, a la Sagrada Família i al Fort Pienc.

Donar suport a les iniciatives per combatre la
violència a les dones grans
Donar a conèixer els serveis dels PIAD i els seus recursos entre les dones grans.

Dissenyar un projecte singular de gènere al
Centre Cívic Sagrada Família

Dissenyar una proposta d’activitats de conscienciació de la ciutadania sobre l’equitat de
gènere.

Revisar i millorar el model integral d’atenció i
recuperació de la violència masclista
Millorar l’atenció a les víctimes de violència masclista i els tractaments per a la
recuperació, amb participació dels PIAD i amb visió comunitària.

Potenciar el programa XEiX i altres

Incloure de manera decidida la visió de gènere en programes interculturals amb la
població migrada, com el XEiX.

Engegar campanyes contra la violència
masclista, l’homofòbia i la transfòbia en les
festes majors dels barris

Incloure activitats contra la violència masclista, l’homofòbia i la transfòbia en les festes
majors dels barris de l’Eixample.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asseguri el
bon viure
1.5. Cicles de vida

1.5. Cicles de vida
Objectius:
Garantir el dret a l’envelliment digne, actiu,
autònom i saludable
Prevenir situacions d’aïllament social i
vulnerabilitat
Garantir l’autoorganització i la participació activa
i real de la gent jove
Pla d’equipaments
Promoure l’accés dels infants a l’educació en
el lleure com a instrument de desenvolupament
integral

Actuacions
Millorar el programa de gent gran

Promoure un procés de millora del programa de gent gran, amb la promoció de
l’envelliment actiu com a eix vertebrador, i amb atenció especial a la prevenció de
situacions d’aïllament social i vulnerabilitat.

Promoure processos participatius per gestionar
els casals

Consolidar i ampliar els espais de gent gran i el seu model participatiu com a motors de
l’envelliment actiu.

Potenciar la plataforma en línia de la comunitat
de voluntaris
Dissenyar i participar en la creació de la comunitat de voluntaris com una forma
d’apoderament de la gent gran.

Projecte “Radars”

Consolidar i ampliar a tots els barris del districte el projecte “Radars” de prevenció de
situacions de risc per aïllament social de la gent gran.

Millorar els serveis d’àpats en companyia

Ampliar el nombre d’equipaments on se serveixen “Àpats en companyia”.

Promoure el treball en xarxa entre equipaments
de gent gran, associacions de veïns i entitats
com una cultura de participació i perspectiva
comunitària
Promoure activitats compartides o confluents entre els espais de gent gran i altres
entitats de treball comunitari al barri.

Casals per a gent gran Bayer i Germanetes
Obrir dos nous casals per a gent gran: Bayer i Germanetes.
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10

1.

Una Barcelona
diversa que
asseguri el
bon viure
1.5. Cicles de vida

Obrir casals al Fort Pienc o a la Dreta, o reubicar
el Casal Carlit
Obrir un nou casal de gent gran a la zona del Fort Pienc, o a la Dreta, o bé reubicar el
Casal Carlit.

Traslladar l’Espai Maria Aurèlia Capmany

Afrontar la necessitat de traslladar el casal a un altre indret en millors condicions.

Vetllar per l’increment de la seguretat de la gent
gran en matèria d’accidentalitat
Programar xerrades de sensibilització als casals de gent gran per disminuir els
accidents i atropellaments.

Elaborar un conveni per regular l’ús i la gestió de
l’espai per a joves Lola Anglada
Elaborar convenis de cessió d’espais per a l’organització i l’autogestió, per regular
l’espai per a joves Lola Anglada (Casal Queix) i que pugui esdevenir un punt de
dinamització de joves al barri.

Pla de suport als esplais i agrupaments

Dissenyar un pla de suport als esplais i agrupaments del districte per superar el format
subvenció convencional.

Espai jove

Posar en marxa un espai jove al districte.

Desenvolupar el projecte de dinamització juvenil
Eix Jove
Impulsar el projecte de dinamització juvenil Eix Jove per donar sortida a les iniciatives
creatives dels joves dels instituts.

Millorar i ampliar l’oferta als casals d’infants del
districte

Ampliar l’oferta de monitors i incorporar els monitors d’integració en els quatre casals
del districte.

Desplegar de nous espais familiars

Crear nous espais de relació familiar en la franja de 0 a 3 anys.

Dissenyar projectes adreçats a la franja d’edat de
12 a 16 anys
Treballar específicament per desenvolupar projectes per a edats de 12 a 16 anys. Dur a
terme un treball compartit entre centres escolars i entitats de lleure.

Potenciar el programa d’infància

Impulsar projectes i accions per a la infància, en col·laboració amb les entitats i altres
agents.

Taula jove

Crear un espai de participació juvenil per elaborar un pla d’acció jove per diagnosticar
mancances i prioritzar actuacions.

Programa de patis oberts

Ampliar el programa “Patis oberts” a la possibilitat d’incloure l’ús d’altres equipaments
municipals fora dels horaris i usos habituals per al lleure d’infants, adolescents i famílies.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asseguri el
bon viure
1.6. Habitatge

1.6. Habitatge
Objectius:
Promoure la funció social de l’habitatge

Actuacions
Promoure habitatges d’emergència a Alí Bei, 100
Construir els pisos per a emergència social en espais d’ús compartit en planta baixa.

Definir la promoció d’habitatges de lloguer social
a l’Eixample (Germanetes)
Construir la promoció de pisos de lloguer social previstos a l’illa Germanetes i
l’equipament (escola bressol) a la planta baixa.

Estudiar noves maneres de trobar habitatge
social

En un districte tan consolidat com l’Eixample, cal explorar noves maneres de trobar
pisos per destinar-los a habitatge de lloguer social. Rehabilitar, comprar, compartir
promocions publicoprivades, donar accés a cessions temporals, promoure convenis,
etcètera.

Promoure projectes col·laboratius d’habitatge
(masoveria urbana, habitatge en cessió d’ús...)

Impulsar noves formes de col·laboració publicoprivada o entre privats que puguin ajudar
a millorar el parc d’habitatges disponible.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asseguri el
bon viure
1.7. Sanitat i salut

1.7. Sanitat i salut
Objectius:
Garantir la sanitat pública amb criteris de
proximitat i evitar la privatització dels serveis de
salut

Actuacions
Construir un nou CAP al Fort Pienc o a la Dreta
amb servei de pediatria

Cedir sòl municipal a l’ICS per construir un nou CAP a la zona del Fort Pienc i assegurar
l’assistència sanitària pública digna al veïnat.

Dur a terme accions conjuntes entre els diversos
CAP, i desenvolupar els projectes d’accions de
salut comunitària
Impulsar la implicació d’entitats i col·lectius d’usuaris i de treballadors de la sanitat
pública per garantir l’accés a la salut del veïnat. Incloure el CAP Manso en la xarxa de
treball que hi ha al barri de Sant Antoni.

Promoure el projecte “Districte saludable”

Impulsar les accions de promoció de la salut que es fan al territori de manera
transversal.

Potenciar les comissions de seguiment d’àmbit
de barri o per temàtiques vinculades al Consell
de Salut

Millorar i crear nous mecanismes de participació de la ciutadania en l’àmbit de la salut.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asseguri el
bon viure
1.8. Migració,
interculturalitat
i discriminació
zero

1.8. Migració, interculturalitat
i discriminació zero
Objectius:
Fomentar la participació de col·lectius migrants i
nous veïns

Actuacions
Potenciar el programa XEiX al Fort Pienc i Sant
Antoni

Mantenir i reforçar el programa que impulsa la implicació en el territori de comunitats i
col·lectius migrants, especialment les comunitats xinesa al Fort Pienc i la pakistanesa a
Sant Antoni.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asseguri el
bon viure
1.9. Cultura

1.9. Cultura
Objectius:
Impulsar la cultura com un bé comú
Garantir l’accés de la ciutadania a la cultura als
barris
Revisar i regenerar l’acció democràtica en la
manera de gestionar la cultura

Actuacions
Desenvolupar el projecte “Auditori Calàbria 66”
Impulsar la creació artística i cultural entorn del projecte “Auditori Calàbria 66”.
Dissenyar processos de participació de les entitats i els veïns en la programació.

Conveni Calàbria 66

Establir un conveni amb la Federació d’Entitats Calàbria 66 per gestionar l’espai veïnal
i assegurar una programació d’activitats i usos compartits i la seva vinculació clara al
territori.

Desenvolupar programacions estables i gratuïtes
Impulsar programacions estables i gratuïtes de les diferents disciplines, i impulsar
projectes especialitzats que connectin amb les noves necessitats de la ciutadania.

Millorar les infraestructures dels centres cívics
Dur a terme actuacions de millora als centres cívics: condicionar l’edifici Mallorca
del CC Sagrada Família (2a fase); fer millores a Cotxeres Borrell; recuperar el Xalet
Golferichs i alliberar l’espai que ocupa la Fundació Pi i Sunyer, i millorar el punt
d’atenció al públic a la Casa Elizalde. Impulsar la creació de casals de barri que
s’incorporin a la xarxa de ciutat.

Cultura als barris

Consolidar i ampliar la xarxa d’equipaments de proximitat com a instrument estratègic
d’accés a la cultura i a la participació de la ciutadania.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asseguri el
bon viure
1.10. Esports

1.10. Esports
Objectiu:
Fomentar la pràctica esportiva per a tothom
Garantir l’accés de col·lectius vulnerables a la
pràctica esportiva

Actuacions
Buscar espais per a la pràctica esportiva lliure als
barris
Fer una recerca d’espais per a la pràctica esportiva lliure i reforçar les instal·lacions
esportives sense abonats com a promoció de l’accés a l’esport base i de suport a les
entitats i els clubs esportius.

Tarificació social

Establir tarifes que tinguin en compte les situacions personals i socioeconòmiques de
les persones per garantir que l’accés no es vegi impedit per motius econòmics.

Donar suport a les entitats esportives

Donar suport a les iniciatives i els projectes de les entitats esportives del districte
destinades a la promoció de la pràctica esportiva en les diferents franges d’edat.
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1.

Una Barcelona
diversa que
asseguri el
bon viure
1.11. Convivència i
seguretat

1.11. Convivència i seguretat
Objectius:
Desplegar un nou model de participació en el
disseny de les polítiques públiques de seguretat i
prevenció

Actuacions
Potenciar la policia de barri

Impulsar les funcions de la Guàrdia Urbana en el foment del diàleg i la mediació com a
mètode de resolució de conflictes.

Consells de Seguretat i Prevenció

Desplegar un nou model de participació ciutadana en seguretat i prevenció, complet, viu
i crític.

Taula de policia administrativa

Millorar la coordinació entre els cossos policials, els tècnics de prevenció i l’equip
polític.
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2.

Una Barcelona
amb empenta
per a una
economia plural
2.1. Desenvolupament
i economia de
proximitat

2.1. Desenvolupament
i economia de proximitat
Objectius:
Desenvolupar plans estratègics de promoció
econòmica dels barris

Actuacions
Fomentar l’ocupació dels locals buits

Impulsar campanyes d’ajut per al lloguer i l’ocupació de locals buits als barris del
districte per implantar-hi diversos projectes d’emprenedoria local.

Pla estratègic del comerç de proximitat

Elaborar un pla per generar confiança i empatia amb el comerç de proximitat, basat
sobretot en el foment del comerç just, responsable i amb capacitat de crear teixit social.

Fomentar sinergies entre el comerç i la xarxa
social del barri

Un comerç de proximitat ha d’estar lligat a la vida social del seu territori. Promoure la
vinculació i la col·laboració d’entitats de comerç amb altres entitats de barri.

Mesures per preservar el comerç de proximitat

Calen mesures de control i ajut per mantenir i protegir l’estructura comercial de barri,
sobretot en zones especialment afectades per la pressió turística.

Dinamitzar el passeig de Sant Joan

Dinamitzar el passeig de Sant Joan i aprofitar la nova ordenació des de la Diagonal
perquè esdevingui un nou eix cívic, cultural i comercial de l’Eixample.

Potenciar el Mercat de Sant Antoni

Promoure un comerç de proximitat lligat a l’estructura comercial i a la xarxa veïnal i
social del barri aprofitant la reforma del mercat.

Formar els comerciants i potenciar el seu
associacionisme

Impulsar el treball en xarxa de les entitats de comerç per potenciar-ne l’extensió, la
incorporació de TIC en l’activitat, la connexió amb la resta d’entitats que treballen al
territori, i fomentar la participació ciutadana del comerç de proximitat.

Promoure la identitat singular de les fires del
districte
Potenciar la definició d’identitats territorials i el seu posicionament específic.
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2.

Una Barcelona
amb empenta
per a una
economia plural
2.2. Economia
cooperativa,
social i solidària

2.2. Economia cooperativa,
social i solidària
Objectiu:
Reforçar les capacitats de l’ECSS i la interrelació
amb el seu entorn
Impulsar l’economia col·laborativa

Actuacions
Impulsar projectes de RSC (responsabilitat social
corporativa) en el comerç
Treballar amb les entitats de comerç perquè els seus associats incorporin mesures de
RSC en els seus projectes de negoci.

Economia cooperativa, social i solidària

Incorporar polítiques de promoció de l’economia cooperativa, social i solidària al
districte. L’Oficina de Promoció Econòmica de l’Eixample ha de ser un referent en
aquest sentit. Potenciar iniciatives d’emprenedoria que fomentin la cooperació.

Donar suport a activitats d’ajuda mútua

Potenciar l’aparició de projectes d’ajuda mútua que involucrin entitats i col·lectius
diversos.

Equipaments municipals com a motor d’ocupació
col·laborativa: mercats, punts verds…
Generar llocs de treball amb economies solidàries a partir d’espais urbans i
equipaments: dissenyar experiències amb mercats municipals, dur a terme accions
col·laboratives vinculades als punts verds, etcètera.

Estendre experiències com “Repara’t” i
“Malbaratament alimentari”

Impulsar projectes iniciats des de l’entitat metropolitana que es podrien incorporar en la
futura xarxa d’aules ambientals vinculades als punts verds.
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2.

Una Barcelona
amb empenta
per a una
economia plural
2.3. Un nou lideratge
públic

2.3. Un nou lideratge públic
Objectiu:
Assegurar contractacions amb criteris que
incloguin clàusules socials, de gènere i
ambientals

Actuacions
Revisar els criteris dels contractes de gestió

Incorporar i potenciar criteris de responsabilitat en els contractes de gestió. Valorar més
elements de cada projecte que no pas els economicistes.
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2.

Una Barcelona
amb empenta
per a una
economia plural
2.4. Ocupació de
qualitat

2.4. Ocupació de qualitat
Objectius:
Reduir l’atur

Actuacions
Potenciar grups de suport mutu

Atendre i promoure qualsevol iniciativa de suport mutu que treballi per combatre de
manera col·laborativa l’atur de llarga durada o que afavoreixi el treball cooperatiu com a
suport a les persones afectades per l’atur (de veí a veí, GLAS, teatre social, etcètera).
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2.

Una Barcelona
amb empenta
per a una
economia plural
2.5. Turisme
sostenible

2.5. Turisme sostenible
Objectius:
Regular i aprofitar l’impacte del turisme perquè
tingui un retorn positiu i equilibrat al territori

Actuacions
Taula de turisme de districte

Espai per establir mecanismes de decisió i gestió d’àmbit del districte per consensuar
mesures amb l’objectiu de fer compatible l’activitat quotidiana dels veïns del barri amb
els visitants, d’acord amb les línies marcades pel Consell de Turisme i Ciutat.

Potenciar el control i les inspeccions

Fer inspeccions i posar en marxa mesures de control en les condicions i llicències
d’allotjaments d’ús turístic, bars, restaurants i locals d’oci nocturn, i l’ús de l’espai
públic compartit.

Redistribuir l’assignació de la taxa turística

Redefinir la utilització dels diners provinents de la taxa turística per revertir l’impacte que
la massificació està provocant en les zones més afectades.

Preservar el comerç de proximitat

Desenvolupar mesures amb l’objectiu de preservar el comerç de proximitat i fer-ho
compatible amb les noves activitats econòmiques que es desenvolupen a l’entorn del
turisme.

Establir mecanismes de codecisió i cogestió en
els entorns de la Sagrada Família
Dissenyar mecanismes de decisió i gestió per a la millora de la qualitat de vida en
els entorns de la Sagrada Família, de manera consensuada i coresponsable, amb la
col·laboració dels agents del territori.

Ordenació singular de terrasses a tot l’entorn de
la Sagrada Família
Desenvolupar un espai d’ordenació singular de l’ocupació de terrasses a tot l’entorn
d’influència del temple de la Sagrada Família.

Convertir en zona de vianants el carrer de la
Marina davant de la Sagrada Família els festius

Convertir en zona de vianants el tram del carrer de la Marina davant del temple els dies
festius. Fer actuacions a les voreres dels carrers de la Marina i de Sardenya per guanyar
espai per als vianants. Elaborar un pla de mobilitat de la zona amb vistes a convertir-se
en superilla.

Pla de senyalització

Senyalitzar vies i rutes de passeig alternatives a les vinculades únicament als principals
objectius turístics.

Potenciar un tipus de turisme responsable

Impulsar mesures que incentivin un turisme compromès, que tingui en compte
els interessos dels barris que visiten i la seva realitat social, cultural, econòmica i
mediambiental.
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3.

Una Barcelona
més humana
i en transició
ecològica
3.1. Medi ambient i
espai públic

3.1. Medi ambient i espai públic
Objectius:
Recuperar espai públic i guanyar-lo per a l’ús
públic amb criteris de sostenibilitat

Actuacions
Adquirir sòl per a equipaments

Assumir la necessitat d’adquirir espais per a equipaments públics a tot el districte.

Trobar espai per a equipaments a la Dreta de
l’Eixample

Buscar espai per a equipaments públics al barri de la Dreta de l’Eixample. Estudiar un
conveni de cessió del Taller Mas Riera per a equipaments a la Dreta de l’Eixample.

Ampliar l’espai dels vianants

Estudiar mesures per recuperar per a l’ús públic el poc espai que queda al districte. Dur
a terme actuacions de millora en jardins i espais intermedis.
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3.

Una Barcelona
més humana
i en transició
ecològica
3.3. Urbanisme per
als barris

3.3. Urbanisme per als barris
Objectiu:
Impulsar les transformacions urbanes que
prioritzin l’espai públic i el bé comú

Actuacions
Transformar la Model

Desenvolupar el pla director derivat del procés participatiu veïnal i donar resposta a la
manca important de sòl per a equipaments i zones verdes.

Dedicar la Model a usos públics i ciutadans

Recuperar els espais que ocupa la presó Model. Obrir un procés participatiu per
concretar-ne els usos. Arribar a acords amb la Generalitat de Catalunya.

Glòries

Executar el Compromís de Glòries i prioritzar la construcció dels equipaments i
l’habitatge social previstos.

Mercat de Sant Antoni

Enllestir les obres i obrir el mercat segons el calendari previst.

Crear un eix verd o una superilla a cada barri.
Prioritzar els de l’Esquerra i de la Sagrada Família
En el debat de superilles, tractar el districte de manera particular. La trama Cerdà
permet modificar el model per aconseguir eixos verds.

Crear l’eix del Consell de Cent

Dissenyar un eix per a vianants a Consell de Cent, entre Joan Miró i Borrell, que
cohesioni el territori, alliberi espai públic i millori la qualitat ambiental.

Eix Sagrada Família (carrer dels Enamorats,
carrer de Cartagena, avinguda de Gaudí i
Provença, Marina i entorns de la Sagrada Família)
Crear una zona per a vianants a l’entorn de la Sagrada família que alliberi espai públic i
millori les condicions en una zona molt pressionada pel turisme.

Estudiar l’eix Girona

El carrer de Girona es podria convertir en un eix central del barri de la Dreta, alliberar
trànsit i dotar el veïnat d’un espai pacificat que reconnectaria la zona nord i sud del
barri.

Estudiar l’eix Alí Bei - Ribes

Promoure Alí Bei com a eix vertebrador dels diferents equipaments del barri.
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3.

Una Barcelona
més humana
i en transició
ecològica
3.4. Mobilitat
sostenible

3.4. Mobilitat sostenible
Objectiu:
Avançar cap a un model de transport públic
integral i sostenible.

Actuacions
Pla de mobilitat

Elaborar un pla de mobilitat de ciutat, amb vinculació metropolitana, que serveixi per
millorar la xarxa de transport públic i reduir el trànsit privat als carrers del seu nucli:
l’Eixample.

Dissenyar un programa d’educació per a una
mobilitat segura

Treballar el concepte de mobilitat sostenible i segura amb programes específics per a
diferents franges d’edat.

Implantar el tramvia a la Diagonal

Estudiar la unió de les línies de tramvia (Trambaix i Trambesòs) a través de l’avinguda
Diagonal.

Nova xarxa de bus

Desenvolupar la implantació de la darrera fase de la nova xarxa de bus.
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3.

Una Barcelona
més humana
i en transició
ecològica
3.5. Energia i
canvi climàtic

3.5. Energia i canvi climàtic
Objectiu:
Reduir la contaminació
Sensibilitzar la ciutadania sobre els riscos de la
contaminació

Actuacions
Elaborar un pla d’impacte ambiental i millora a
l’entorn d’equipaments educatius i de salut

Elaborar un estudi d’impacte de contaminació ambiental a l’entorn d’equipaments
educatius i de salut per promoure actuacions de millora, com ara replantació d’arbres o
reurbanització d’espais.

Controlar i difondre l’índex de contaminació
atmosfèrica

Fer públiques les dades en webs i suports electrònics en espais públics per anar
conscienciant del problema de l’alt nivell de contaminació

Aula ambiental al Punt Verd Sant Antoni i al Fort
Pienc

Cal complementar els punts verds amb aules ambientals que treballin en projectes
ambientals amb veïns i usuaris (seguint el model de punt verd de la Sagrada Família).

Pla d’impacte ambiental i millora de l’entorn
d’equipaments educatius i de salut

Desenvolupar mesures de millora d’espai públic en els equipaments municipals,
principalment escoles.
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4.

Una Barcelona
participativa que
garanteixi el bon
govern
4.1. Participació
ciutadana

4.1. Participació ciutadana
Objectiu:
Involucrar la ciutadania en la presa de decisions

Actuacions
Pressupostos participatius

Disposar de partides pressupostàries específiques per concretar col·lectivament i
participativament el seu destí anual.

Fomentar el treball en xarxa entre els diferents
actors que treballen al territori

Promocionar la voluntat de treball en xarxa d’entitats que treballen en un mateix territori
per fomentar la col·laboració i els projectes comuns.

Experiències de cessió i autogestió amb entitats i
col·lectius en equipaments i espais públics

Promoure la gestió comunitària i de proximitat en equipaments culturals i espais públics,
i superar l’externalització d’equipaments dels barris. Impulsar experiències de cessió i
autogestió amb entitats i col·lectius vinculats al territori.
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4.

Una Barcelona
participativa que
garanteixi el bon
govern
4.2. Acció comunitària

4.2. Acció comunitària
Objectius:
Potenciar l’associacionisme
Fomentar activament el desenvolupament
comunitari i la participació en la xarxa associativa
i veïnal

Actuacions
Crear una oficina de suport al teixit associatiu

Crear una oficina que pugui actuar com a finestra única i que aglutini totes les gestions
relacionades amb el desenvolupament de les seves activitats.
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4.

Una Barcelona
participativa que
garanteixi el bon
govern
4.3. Administració
intel·ligent
i inclusiva

4.3. Administració intel·ligent
i inclusiva
Objectius:
Millorar la confiança de la ciutadania en la gestió
i l’eficàcia de l’administració del districte.

Actuacions
Digitalitzar els arxius

Afavorir la digitalització dels arxius d’acord amb els estàndards internacionals de
coneixement obert que utilitzen institucions de tot el món.

Impulsar nous canals de comunicació amb la
ciutadania

Promoure nous canals per recollir propostes, queixes i suggeriments sobre els serveis
municipals. Millorar les cartes de serveis i els canals d’informació i comunicació sobre
els tràmits municipals.
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5.

Una Barcelona
oberta i
compromesa
amb el món

5.1. Justícia global
Objectiu:
Recuperar la memòria històrica del districte

Actuacions

5.1. Justícia global
Crear el col·lectiu o el grup Memòria Històrica al
Districte
Promoure la creació d’un grup promotor per a la recuperació de la memòria històrica
dels nostres barris.

Revisar el nomenclàtor

Revisar el nomenclàtor actual dels carrers del districte i promoure de manera
consensuada possibles propostes de canvis.

Posar noms de dona als interiors d’illa

Assegurar que, menys en casos molt justificats, els nous interiors d’illa portin el nom
d’una dona.
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5.

Una Barcelona
oberta i
compromesa
amb el món
5.2. Ciutat d’acollida

5.2. Ciutat d’acollida
Objectiu:
Respectar el dret d’asil i reforçar l’assistència a
les persones sol·licitants d’asil i refugi

Actuacions
Posar en marxa el pla “Refugi”

El Districte de l’Eixample es compromet a desenvolupar el pla “Refugi” i a promoure la
implicació d’entitats i col·lectius dels diferents barris en aquest pla.
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