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L’Eixample en xifres
L’Eixample és el districte més poblat de Barcelona, amb prop de 264.000 habitants, gairebé la
sisena part de la població de la ciutat (16,5%). La densitat neta és superior a la mitjana.

L’estructura d’edats presenta un pes relativament baix del grup de nens i joves (0-15 anys),
que és de l’11,7% del total, prop de 2 punts percentuals inferior a la mitjana de Barcelona,
mentre que tant el percentatge de població en edat de treballar -16-64 anys-, que és de dos
terços del total (66%), com el de la gent gran (22,3%), estan lleugerament per sobre de la
mitjana. Tot això explica que l'índex d'envelliment sigui el més elevat de Barcelona. Tots els
barris del districte se situen per sobre de la mitjana, essent els de Sant Antoni, Sagrada Família
i la Nova Esquerra de l’Eixample els que tenen l’índex d’envelliment més alt, superior a 200.
L’Eixample presenta índexs de solitud de la gent gran superiors a la mitjana de la ciutat, tant
pels de 65 i més anys com pels de 75 anys en endavant. L’esperança de vida ha anat
augmentant els darrers anys i també supera la mitjana de Barcelona, tant la dels homes com la
de les dones.
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Més de 4.700 persones de 85 i més anys viuen soles al districte, gairebé la cinquena part de la
ciutat (19,9%), i més d’un terç (38%) de la població d'aquesta franja d'edat de l’Eixample. El
districte concentra el 15,6% de persones amb discapacitat reconeguda de la ciutat i el 8,4%
dels beneficiaris de PIRMIs.
L’atenció als centres de Serveis Socials representa el 13,7% dels total de la ciutat el 2015 i els
usuaris del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) tenen un pes relatiu lleugerament inferior
(12,4%). Les persones amb teleassistència representen el 16,2% del total de la ciutat, un pes
bastant semblant al de la població del districte major de 75 anys en relació amb Barcelona
(17,4%). Les places en residències públiques per a gent gran tenien el 2014 un pes del 10,3%
sobre el total de ciutat i les places en residències d’iniciativa social (sense afany de lucre)
representaven el 16,6%, però els habitatges tutelats d’iniciativa pública suposaven només el
4,2% del total l’any 2013.
El districte té una proporció de població estrangera (18,1%) superior a la mitjana de Barcelona
(16,3%). Tots els barris del districte superen la mitjana, essent els de Sant Antoni, la Dreta de
l’Eixample i el Fort Pienc els que compten amb la proporció d’estrangers més elevada, superior
al 19% de la població.
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L'índex de renda és gairebé un 16% superior a la mitjana de Barcelona, el tercer valor més alt
dels districtes, tot i que ha experimentat un retrocés molt lleuger el 2014. Tanmateix, és
notable la heterogeneïtat existent a nivell territorial. La Dreta de l’Eixample ocupa el setè lloc
al rànquing de renda per barris de la ciutat, amb un nivell que se situa un 65% per sobre de la
mitjana. L’índex de renda també és molt elevat a l’Antiga Esquerra de l’Eixample (127,8), i
supera la mitjana a la Nova Esquerra de l’Eixample i al Fort Pienc, mentre que a l’extrem
inferior del districte i just per sota del valor mitjà se situen Sant Antoni (97,8) i la Sagrada
Família (92,4).
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El nombre de persones a l’atur, prop de 12.000, situa la proporció d’aturats registrats en
relació amb la població de 16 a 64 anys en el 6,9%, un dels percentatges més baixos dels 10
districtes, només superior al de Sarrià – Sant Gervasi, i 1,7 punts percentuals per sota el del
conjunt de la ciutat (8,6%).
El pes de l’atur sobre la població de 16 a 16 anys està per sota de la mitjana de Barcelona a
tots els barris. Els de la Dreta (5,8%) i l’Antiga Esquerra de l’Eixample (6,6%) se situen entre els
10 barris de la ciutat amb una proporció d’atur més baixa.

El pes de l’atur de llarga durada se situa en el 40,5% del total d’aturats registrats, 1,5 punts
percentuals per sota de la mitjana de Barcelona, que ha estat del 42% a finals de 2015.
El 52,4% dels aturats són dones, de forma semblant al conjunt de la ciutat (52%) i el 17% de les
persones a l’atur són estrangers, lleugerament per sota de la mitjana de Barcelona (17,7%), i
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un punt percentual menys que el percentatge d’estrangers sobre la població del districte
(18,1%).
La proporció d'aturats de més de 45 anys sobre el total d’aturats (52,2%) és molt semblant a la
mitjana de la ciutat (52,4%) com també ho és la proporció de joves de menys de 29 anys a
l’atur (12%), només lleugerament per sota la de Barcelona (12,5%).
La població resident treballa majoritàriament al districte (48%) i un 33% ho fa a la resta de
Barcelona, d'acord amb l'Enquesta de Serveis de 2015. Un 18,4% treballa fora de la ciutat, 1
punt percentual menys que al conjunt de la ciutat.
El districte concentra més d’un terç de l'oferta d’allotjament de la ciutat (35%), amb un pes
dels hotels de categoria alta (28,5%) equivalent a la mitjana de Barcelona. Addicionalment,
compta amb el major nombre d’habitatges d’ús turístic que disposen de llicència a la ciutat, un
total de 4.600 el 2014, el 48% del total.
La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra l'especialització relativa del districte
en oficines i comerç, amb un pes del 29% i 27% respectivament de la superfície destinada a
activitat, força superior a la mitjana de Barcelona, i en menor mesura en turisme i hoteleria.
També és important al districte el pes de la superfície destinada a indústria (a l’entorn del
20%), tot i ser inferior a la mitjana de la ciutat.
El parc d’habitatges del districte és caracteritza per la seva antiguitat i per unes dimensions
superiors a la mitjana de la ciutat. Un 13,6% dels habitatges és de més de 120m2, 5 punts
percentuals més que al conjunt de Barcelona, i el 19,3% és de fins a 60 m2 (30,7% a Barcelona).
La major part dels habitatges (54,6%) es van construir abans del 1960 (38% a Barcelona), i els
construïts entre 1960 i 1980 representen un terç del total (34,4%), per sota de la mitjana de la
ciutat (46%).
La propietat és el principal règim de tinença dels habitatges principals, si bé el seu pes (57%) és
inferior a la mitjana de la ciutat (64%), mentre que el pes del lloguer al districte (37%) és
relativament molt més important (30,1% a Barcelona).
Els preus d’oferta dels habitatges de segona mà (3.861 €/m2 a finals de 2015) se situen bastant
per sobre de la mitjana de la ciutat (+13,8%), mentre que els preus del lloguer (11,2 €/m2) són
molt més semblant a la mitjana.
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El districte compta amb un important pes relatiu de la superfície de sòl d'ús residencial, que
duplica la mitjana de ciutat. Però en canvi, concentra només un 7% de la superfície de zones
amb prioritat de vianants, i la ràtio de m2 verd urbà/habitant (1,9) està molt per sota la mitjana
(7), essent la més reduïda de la ciutat.
La població del districte amb estudis universitaris i cicles formatius superiors va augmentant i
ja arriba gairebé al 40% dels majors de 16 anys, 10 punts percentuals més que la mitjana de
Barcelona.
A l'Eixample, els alumnes (0-16 anys) estan escolaritzats majoritàriament en centres concertats
i privats (70%), com també els alumnes de Batxillerat (66%), mentre que els alumnes d'FP es
concentren en major mesura als centres públics (52%). El pes de l’alumnat de 0-16 anys
escolaritzat al districte és, en relació amb BCN (13,7%), lleugerament inferior al pes de la
població d'aquesta franja d'edat (14,3%).

Pel que fa als indicadors d’èxit escolar, i malgrat el retrocés que experimenta el curs 20132014, la taxa de graduats a 4t d’ESO al districte ha anat millorant durant els darrers anys, i se
situa un punt percentual per sobre de la mitjana de Barcelona.
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El districte compta amb sis biblioteques públiques que reben anualment més d'un milió de
visites. Dels equipaments culturals públics, el Palau Robert és el que rep el major nombre de
visitants, mentre que la Sagrada Família, amb més de 3 milions de visitants anuals, segueix
essent l'espai d'interès arquitectònic més visitat de la ciutat, juntament amb els edificis
modernistes de Gaudí: La Pedrera i la Casa Batlló.
L’Eixample té 5 instal·lacions esportives municipals amb més de 24.000 abonats, el 13,7% del
total de Barcelona.

Durant l'any 2015, segons l’Enquesta de Serveis Municipals, la satisfacció dels ciutadans de
viure a algun dels barris del districte es valora amb un 8 sobre 10, per sobre del 7,9 de la
mitjana de Barcelona, essent els sorolls i la neteja els principals problemes del districte segons
els ciutadans.
L'índex de victimització el 2014 (25,3) se situa per sobre de la mitjana de la ciutat (23,7).
Tanmateix, els ciutadans del districte tenen una percepció del nivell de seguretat al barri (6,8
sobre 10 el 2015) superior a la mitjana de Barcelona (6,4), i més elevada que la percepció que
tenen del nivell de seguretat existent a la ciutat (6,2).
La participació de la ciutadania en les eleccions municipals va ser del 63,1%, i es va
incrementar de forma important respecte de les eleccions del 2011 (56,3%), situant-se 2,5
punts per sobre de la participació de la ciutat (60,6%).
Tant el parc de turismes com el de motos i ciclomotors per 1000 habitants és superior a la
mitjana de la ciutat. L’ús del transport públic és majoritari: un 69,5% dels ciutadans del
districte utilitzen amb freqüència algun mitjà de transport públic segons l’Enquesta de Serveis
Municipals del 2015, de forma semblant a la mitjana de Barcelona (69,4%), mentre que l’11,9%
es desplaça a peu, el 9,2% usen moto/ciclomotor i un 6,6% el vehicle privat.
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El percentatge de població que utilitza internet (84,8%) ha anat augmentant i el 2015 se situa 5
punts percentuals per sobre de la mitjana de ciutat (79,4%), segons l’Enquesta de Serveis. L'ús
de xarxes socials és també relativament intens al districte, amb un 55,8% de la població
connectada (53,8% a Barcelona).
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Actuacions del Districte de
l’Eixample
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1. Bon viure
1.1. Justícia social
1.1.1. Model integral d'intervenció per a col·lectius i
persones vulnerables
Coordinar els diferents serveis socials, de salut, PIAD, d'ocupació, etcètera, per diagnosticar i
abordar possibles casos de precarietat o pobresa, amb una atenció especial al col·lectiu de
dones. Integrar en un model de gestió i d’atenció únic els serveis d’atenció personal a la
dependència: teleassistència, SAD, AVI.

1.1.2. Vetllar pel treball de la Unitat de prevenció de
l’exclusió residencial i la pobresa energètica
Vetllar per la coordinació correcta de la Unitat de prevenció de l’exclusió residencial i la
pobresa energètica, la xarxa d’oficines d’habitatge i els serveis socials.

1.1.3. Crear una estratègia contra la feminització de la
pobresa
Integrar els serveis socials i sanitaris, especialment en l’abordatge del fenomen de la
feminització de la pobresa.

1.1.4. Garantir l'atenció a la pobresa energètica i
habitacional
Garantir els drets d'accés als subministraments bàsics i a l'habitatge prevists a la Llei 24/2015,
de 29 d'abril. Estudiar la cessió d'habitatges buits a preu social a la població amb més
necessitats econòmiques i socials.

1.1.5. Posar en marxa les mesures del Pla d'actuació de
ciutat per lluitar contra el sensellarisme
Posar en marxa les mesures del Pla d'actuació de ciutat per lluitar contra el sensellarisme en
col·laboració amb la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona. Mesures de
reinserció i de promoció de la salut física i mental. Suport a menjadors socials.
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1.2. Autonomia personal
1.2.1. Fer que les entitats de diversitat funcional
participin en la vida comunitària
Cal fer més xarxa entre la ciutadania i les entitats de diversitat funcional del barri.Facilitar la
participació comunitària de persones amb dependència funcional, solitud o aïllament (per
barreres arquitectòniques al domicili).

1.2.2. Instar la Generalitat a construir la residènciacentre de dia públic a Can Roger
S’ha de continuar reclamant a la Generalitat que prioritzi la construcció de la residència, tal
com estava previst.

1.2.3. Impulsar un projecte d'exposicions inclusives als
centres cívics
Impulsar les exposicions i activitats inclusives als centres cívics i augmentar-ne la difusió.

1.2.4. Impulsar el teatre infantil i altres espectacles
accessibles
Impulsar projectes d'espectacles familiars, com el "Teatre infantil accessible", i d'altres de
nous, com podrien ser concerts inclusius.

1.2.5. Fer festes majors inclusives
Es donarà suport als actes inclusius en els programes de les festes majors dels barris i en altres
esdeveniments organitzats al districte, al mateix temps que es treballa perquè totes les
activitats siguin tan inclusives com sigui possible.

1.2.6. Dinamitzar la Taula de discapacitats del Districte
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.Potenciar la participació de la ciutadania i la seva articulació amb les entitats de
diversitat funcional.
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1.2.7. Adaptar la senyalística als equipaments
Projecte per adaptar progressivament la senyalització interna dels equipaments municipals,
amb criteris d’accessibilitat i inclusió.

1.2.8. Incorporar professionals de suport per a infants
amb necessitats especials als casals infantils
1.2.9. Fer que les entitats de persones amb diversitat
funcional participin en els projectes urbanístics
Crear un protocol de col·laboració amb les entitats de persones amb diversitat funcional de la
Taula de discapacitats per revisar els projectes urbanístics o de construcció d’equipaments
públics en el moment de la redacció, amb la finalitat de garantir l'accessibilitat total de totes
les intervencions en l'espai públic.Actualment, caldria revisar algunes actuacions que ja s'han
fet (ex.: revisar l’espai dels Nous Encants, revisar semàfors per a persones cegues, reforçar els
elements de seguretat i lumínics, etc.).

1.3. Educació i coneixement
1.3.1. Actualitzar l'oferta de l'Escola d'Adults (Pere
Calders)
Introduir l’alfabetització i l’ensenyament de llengües i cultura per a persones migrants.

1.3.2. Revisar les àrees d’influència del mapa escolar
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. Vincular-ho a la revisió de
les àrees d’influència.

1.3.3. Instituts Viladomat i Angeleta Ferrer
Ampliar l'oferta de places públiques a secundària instant a la Generalitat a construir els dos
instituts als solars ja disponibles.

1.3.4. Augmentar el nombre de places públiques a
infantil i primària a l'Eixample
Explorar totes les opcions per incrementar el nombre de places per al curs 2017-18 i assegurar
que tothom que ho demani tingui accés a una plaça pública: adquisició de solars, reconversió
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d'edificis ja existents i solars provisionals per a mòduls per tal d'evitar els grups adicionals a les
escoles actuals.
Escola Entença. Buscar un solar per construir la nova Escola Entença, un cop trobada una
ubicació provisional de l’escola per al curs 2016-2017 al recinte de l'Escola Industrial.

1.3.5. Desenvolupar el Projecte Educatiu de Ciutat a
nivell de Districte
Desplegar a nivell de Districte tots els projectes que cal potenciar coordinadament amb l'IMEB.
Potenciar la relació entre les Biblioteques públiques, les Escoles i els Instituts, la relació escolaterritori i la innovació educativa.
Augmentar la dotació del programa de Suport a la lectura.
Programa de música a les escoles. Arribar a acords amb l'Institut Municipal d'Educació de
Barcelona (IMEB) per tal que el Conservatori Municipal de música situat al Districte es vinculi
amb les Escoles públiques del territori en matèria d'ensenyament musical.
Millorar i ampliar els projectes de camins escolars.
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.
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.
Promoure una setmana de solidaritat i pau a les escoles i/o instituts del districte.

1.3.6. Promoure i millorar la participació de la comunitat
educativa
Dinamitzar el Consell Escolar del Districte. Donar suport als seus membres amb informació i
documents elaborats pel Consorci d'Educació, l’IMEB i el Consell Escolar de Barcelona.
Canalitzar des del Districte la participació de la comunitat educativa cap al Consorci d'Educació
de Barcelona (CEB) pel què fa a la planifiació.

1.3.7. Augmentar les places d'Escoles bressol públiques
a l'Eixample
Ampliar l’EBM Tres Tombs amb una línia al barri de Sant Antoni, construir la nova EBM
Germanetes a l'Esquerra de l'Eixample i l'EBM Encants a la frontera entre els barris de la
Sagrada Família i el Fort Pienc. Trobar solars per a futures Escoles bressol a la Dreta de
l'Eixample i el Fort Pienc.

1.3.8. Pla d’absentisme i pla jove
Fer seguiment de les actuacions que es duen a terme per prevenir l'absentisme i
l'abandonament escolar i per reinserir els joves en el circuit educatiu.
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1.3.9. Impulsar nous espais de relació entre famílies i
infants
Promoure projectes d'espais familiars, espais de criança i ludoteques on les famílies puguin
desenvolupar les relacions amb els infants de 0-12 anys en ambients adients, de forma lúdica,
durant tot l'any.

1.3.10. Posar en valor el lleure educatiu
Potenciar i impulsar el lleure educatiu teixint vincles amb els espais d'educació més formal a
nivell d'escoles i instituts.

1.3.11. Millorar la participació del districte en el procés
de preinscripció i matriculació
Potenciar la col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) per assumir des del
Districte els processos de preinscripció i matriculació, seguint el model iniciat fa anys al
districte de Ciutat Vella.

1.4. Equitat de gènere i diversitat sexual
1.4.1. Revisar i ampliar els programes d'interculturalitat,
com el XEiX, incorporant la perspectiva de gènere
Incloure de manera decidida la visió de gènere en programes interculturals amb la població
migrada, com el XEiX.

1.4.2. Continuar implementant i potenciar el projecte
singular de gènere al Centre Cívic Sagrada Família
Continuar implementant un projecte singular de gènere al Centre Cívic Sagrada Família, i
impulsar que tots els Centres Cívics del Districte incorporin la perspectiva de gènere i les bones
pràctiques, tenint en compte les especificitats de les dones, és a dir, vetllant perquè hi hagi
serveis per a que les dones puguin fer activitat.

1.4.3. Donar suport i difusió a les iniciatives per
combatre la violència vers les dones grans
Donar a conèixer els serveis dels PIAD i els seus recursos entre les dones grans
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1.4.4. Elaborar pressupostos amb visió de gènere
Elaborar el pressupost del districte tenint en compte la visió de gènere.

1.4.5. Llenguatge amb perspectiva de gènere
interseccional a les comunicacions del Districte
Treballar per crear una administració del Districte no discriminatòria i encarada a
l'empoderament de les dones. Desenvolupar un llibre d’estil i normatives a l’hora de fer les
comunicacions del Districte que garanteixi la igualtat entre gèneres i el desterrament
d’expressions sexistes.

1.4.6. Engegar campanyes i activitats contra la violència
masclista i la LGTBIfòbia
Engegar campanyes i activitats contra la violència masclista i la LGTBIfòbia en les festes majors,
l'oci nocturn i centres educatius dels barris de l’Eixample, conjuntament amb les entitats i
col·lectius feministes dels barris.

1.4.7. 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, dotant aquests centres de més recursos i
fent-los més visibles per a la ciutadania.

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

1.5. Cicles de vida
1.5.1. Ampliació i millora de l'accessibilitat a l'Espai de la
gent gran de Sagrada Família
Ampliació i millora de l'accessibilitat a l'Espai de la gent gran de Sagrada Família.
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1.5.2. 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.

1.5.3. Desenvolupar polítiques de dinamització juvenil
Crear un espai de participació juvenil de diagnosi de mancances i priorització d’actuacions
referents als espais, horaris i permisos on desenvolupar activitats tant a la via pública com en
equipaments.
Fomentar la dinamització dels equipaments disponibles, per part de col·lectius joves,
proposant projectes i usos dels espais.
Posar en marxa un Espai Jove al districte.
Impulsar el projecte de dinamització juvenil Eix Jove per donar sortida a les iniciatives creatives
dels joves dels instituts.

1.5.4. Obrir nous casals i espais de gent gran promovent
processos participatius per a la seva gestió
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 a un altre indret en millors condicions.
Obrir dos nous casals per a gent gran a l'Esquerra de l'Eixample: Bayer i Germanetes.
Consolidar i ampliar els espais de gent gran i el seu model participatiu com a motors de
l’envelliment actiu.

1.5.5. Desenvolupar polítiques per a gent gran amb una
mirada àmplia i comunitària
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.
Crear una xarxa d'establiments "amables" amb la gent gran amb comerços adherits, que
permetin a les persones grans seure mentre esperen al seu torn i usar els serveis (amb
independència de si consumeixen o no a l'establiment).
Dissenyar i participar en la creació de la comunitat de voluntaris com una forma
d'apoderament de la gent gran.
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.
Ampliar el nombre d’equipaments on se serveixen “Àpats en companyia”.
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1.5.6. Desplegar nous espais familiars al Districte
Crear nous espais de relació familiar en la franja de 0 a 3 anys.

1.5.7. Potenciar el programa d’infància del Districte
Impulsar projectes i accions per a la infància, en col·laboració amb les entitats i altres agents.

1.5.8. 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.

1.5.9. Suport als esplais i agrupaments
Repensar el suport als esplais i agrupaments del districte per superar el format subvenció
convencional

1.5.10. 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.

1.5.11. 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.

1.5.12. Promoure el treball en xarxa entre equipaments
de gent gran, associacions de veïns i entitats com una
cultura de participació i perspectiva comunitària per
millorar la situació de solitud de les persones grans
Promoure activitats compartides o confluents entre els espais de gent gran i altres entitats de
treball comunitari al barri, així com ampliar el nombre d’equipaments on se serveixen “Àpats
en companyia” i desenvolupar estratègies comunitàries per combatre la solitud.
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1.5.13. Protocol d’actuació davant el maltractament a
les persones grans
Reforçar el protocol d’actuació per a casos de violència i gravetat d’acord amb el treball fet fins
ara en relació amb el bon tracte amb la gent gran.

1.6. Habitatge
1.6.1. Estudiar i promoure 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, incloent-hi propostes de projectes col·laboratius.
Rehabilitar, comprar, compartir promocions publicoprivades, donar accés a cessions
temporals, promoure convenis de convivència, projectes de masoveria urbana, cessió d'ús
etcètera.

1.6.2. 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.

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

1.7. Sanitat i salut
1.7.1. Construir un nou CAP al Fort Pienc o a la Dreta
amb servei de pediatria
Cedir sòl municipal i cofinançar la construcció d'un nou CAP a la zona del Fort Pienc i assegurar
l’assistència sanitària pública digna al veïnat.
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1.7.2. Crear nous mecanismes de participació amb
capacitat decisòria de la ciutadania en l’àmbit de la
salut, com les comissions de seguiment d’àmbit de barri
o per temàtiques vinculades al Consell de Salut
Potenciar mecanismes de participació amb capacitat decisòria de la ciutadania en l’àmbit de la
salut, com les comissions de seguiment sobre aspectes, equipaments i serveis que afecten la
vida dels veïns i veïnes dels barris, dotant de més informació i coneixement a la ciutadania
sobre temes de salut per a que incideixin en la planificació dels recursos sanitaris disponibles.

1.7.3. 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 i treballadores de la
sanitat pública per garantir l’accés a la salut del veïnat. Incloure el CAP Manso en la xarxa de
treball comunitari que hi ha al barri de Sant Antoni. Endegar campanyes de formació en la
vessant comunitària així com sobre la desmedicalització tant al personal de salut com a la
ciutadania.

1.7.4. Promoure el projecte "Districte saludable"
Coordinar de manera transversal les accions de promoció de la salut que es fan al territori
(caminades suaus, xerrades, hàbits saludables...) integrant-les amb l'aproximació a centres
educatius i esportius, esplais i agrupaments, mercats, etc. També imbricant-los amb els grups
de persones aturades, persones cuidadores, etc.

1.8. Migració, interculturalitat i discriminació
zero
1.8.1. 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.

21

1.9. Cultura
1.9.1. Revisió i millora del servei de les biblioteques del
Districte de l'Eixample
Ampliació dels horaris de les biblioteques Joan Miró i Joan Oliver.

1.9.2. 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. Especialment a la Sagrada Família amb un
Ateneu o al Fort Pienc a l'Edifici Transformadors.

1.9.3. 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.

1.9.4. Millorar les infraestructures dels centres cívics
Realitzar actuacions de millora als centres cívics: edifici Mallorca del CC Sagrada Família (2a
fase), Cotxeres Borrell, Casa Elizalde i Xalet Golferichs. Impulsar la creació de casals de barri
que s'incorporin a la xarxa de ciutat.

1.9.5. Fer difusió de l'existència i activitats de les
entitats culturals de l'Eixample i donar suport a la seva
activitat
Visualitzar la feina que fan les entitats entre el veïnat i les comunitats educatives de les
escoles. Fomentar la participació a aquestes entitats entre els infants i joves, com a activitats
extraescolars gratuïtes. Fomentar també la cooperació entre els diversos actors del districte
(entitats, escoles, persones grans) per impulsar activitats conjuntes. Millorar el sistema
d'ajudes a les entitats.

1.9.6. Creació de la Taula de Memòria Històrica del
Districte.
Promoure la creació d'un grup promotor per a la recuperació de la memòria històrica del
districte. Hi ha un seguit d'entitats i col·lectius, així com persones individuals, que están fent un
important treball de recuperació i conscienciació de la memòria. Això significa una
musculatura existent a la que cal donar suport.
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1.9.7. Revisió del Nomenclator
Revisar el nomenclator actual dels carrers del districte i promoure de manera consensuada
possibles propostes de canvis. Posar noms de dones excepte en casos molt justificats.

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

1.10.2. 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.

1.10.3. Tarificació social
Establir tarifes a les instal·lacions esportives municipals que tinguin en compte les situacions
personals i socioeconòmiques de les persones per garantir que l’accés no es vegi impedit per
motius econòmics.

1.11. Convivència i seguretat
1.11.1. Convivència i animals de companyia a l'Eixample
Adoptar mesures encarades a disminuir el soroll generat pel lladruc dels gossos i, sobretot, el
problema per la convivència que suposa la no recollida dels excrements dels animals. Es
proposa fer campanyes de conscienciació, augmentar el nombre de pipicans i incrementar les
sancions per aquelles que no compleixin la normativa.
La convivència als parcs també es considera un tema important, es proposa que es respectin
els espais on està prohibida l'entrada de gossos i aquests només utilitzin les zones indicades
pel seu ús.

1.11.2. Foment de la convivència entre vianants i
bicicletes al Districte de l'Eixample
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Desenvolupar accions per garantir la seguretat de vianants i ciclistes a l'espai públic, fomentar
el respecte de la normativa i generar mecanismes de millora de la regulació i senyalització.

1.11.3. Millorar la participació en els Consells de
Seguretat i Prevenció.
Desplegar un nou model de participació ciutadana en seguretat i prevenció, complet, viu i
crític.
Donar a coneixer la feina que fa la Taula de Policia Administrativa de coordinació entre els
cosos policials, els tècnics de prevenció i l'equip polític del districte.

1.11.4. 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.

1.11.5. Campanyes per paliar les molesties relacionades
amb l'oci nocturn al Districte de l'Eixample
Millorar el control d'actes incívics vinculats a l'oci nocturn al Districte de l'Eixample.
Promoure el civisme entre els locals d'oci, fent que assumeixin la responsabilitat efectiva sobre
el soroll que generen.
Demanar la col·laboració i organitzar reunions prèvies a la celebració de festes amb la Guàrdia
Urbana.
Revisar les llicències dels locals d'oci nocturn.
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2. Economia plural
2.1. Desenvolupament i economia de
proximitat
2.1.1. 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.
Oferir formació en economia solidària entre el teixit comercial i buscar incentius per a que
incorporin les seves pràctiques.

2.1.2. 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.

2.1.3. Elaborar un Pla estratègic del comerç de
proximitat que fomenti les sinergies amb la xarxa social
del barri, ofereixi formació als comerciants i potenciï el
seu associacionisme
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.
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.
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, potenciant la definició d’identitats
territorials i el seu posicionament específic i lligant-les amb activitats de cultura popular.
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2.1.4. Potenciar el Mercat de Sant Antoni -basat en un
model de mercat popular i de proximitat- i iniciar un
procés participatiu per la definició conjunta dels mercats
i entorns
Promoure un comerç de proximitat lligat a l'estructura comercial i a la xarxa veïnal i social del
barri aprofitant la reforma del mercat.
El Mercat com a agent dinamitzador del comerç del barri i d'estructuració social, potenciant els
productes de proximitat, ecològics i la diversitat de l'oferta per evitar la sobre pressió que
implicaria un mercat pensat per al turisme gastronòmic i patrimonial.
La finalització del mercat de Sant Antoni ha de representar un moment de dinamització. És
imprescindible estudiar un nou model de mobilitat al seu entorn i als principals eixos vitals del
barri.
Iniciar un procés participatiu per implicar el veïnat en la definició dels mercats (encants, llibre i
fresc), els seus entorns (illes triangulars, carrers adjacents, Ronda St.Antoni, Punt verd, etc), i
l'activitat comunitària a la que destinar l'espai veïnal de la planta -1.

2.1.5. Fomentar l'ús, cessió i lloguer dels locals buits
Impulsar campanyes d’ajut per al lloguer i la cessió de locals buits als barris del districte per
implantar-hi diversos projectes d’emprenedoria local.

2.2. Economia cooperativa, social i solidària
2.2.1. 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.

2.2.2. Impuls a l'Economia cooperativa, social i solidària
Difondre les pràctiques de l'economia solidària entre el teixit comercial i la ciutadania
mitjançant campanyes, formació i assessorament, amb l'Oficina de Promoció Econòmica de
l'Eixample com a referent.
Identificar les iniciatives existents al Districte, oferir-los espais d'interrelació i crear un distintiu
visibilitzador.
Crear un 'Pla d'espais' per a iniciatives d'economia solidària (Pla buits, solars per a horts, espai
públic per a mercats de pagès, ajut en la recerca de locals per a co-working...)
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2.2.3. 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.

2.3. Un nou lideratge públic
2.3.1. Revisar els criteris dels contractes de gestió
Incorporar i potenciar criteris de responsabilitat social en els contractes de gestió, incloent-hi
la perspectiva de gènere.
Donar valor als elements qualitatius de cada projecte per sobre dels aspectes econòmics.

2.4. Ocupació de qualitat
2.4.1. Potenciar grups de suport mutu
Atendre i promoure qualsevol iniciativa de suport mutu, que involucrin entitats i col·lectius
diversos.
Oferir suport a iniciatives que treballin per combatre de manera col·laborativa l’atur de llarga
durada o que afavoreixin el treball cooperatiu com a suport a les persones afectades per l’atur
(de veí a veí, GLAS, teatre social, etcètera).
Afavorir iniciatives d'intercanvi de serveis entre veïns i veïnes del districte, tant online com
offline, i donar suport a la creació d'eines impulsades pel veïnat.

2.5. Turisme sostenible
2.5.1. Actuacions sobre l'impacte del turisme al districte
Actuacions sobre l'impacte del turismes als diversos barris del districte. Actuacions en relació
amb pisos turístics, places hoteleres, problemes de convivència i/o foment del turisme
cultural.

2.5.2. Mesures davant el furtivisme turístic
Potenciar el control i les inspeccions. Ampliar el cos de persones inspectores per fer més
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,
especialment en el cas de les terrasses. Lluita contra pràctiques indegudes, il·lícites, o furtives
com poden ser els allotjaments il·legals o les terrasses sense llicència.
Instar a incorporar sancions als habitatges d'ús turístic (HUTs) quan generin conflictes de
convivència fins a la pèrdua de llicencia.
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Comptabilitzar les llars compartides, amfitrions, com a places d'allotjament turístic.

2.5.3. Potenciar el turisme sostenible i 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. Un sector
que asseguri condicions laborals dignes a les seves treballadores i treballadors. Vincular la
qualificació dels allotjaments turístics a aquestes condicions laborals. Fomentar la difusió i
l'impuls de les bones pràctiques dels visitants des dels operadors turístics.

2.5.4. Pla de senyalització
Senyalitzar vies i rutes de passeig alternatives a les vinculades únicament als principals
objectius turístics que permetin distribuir millor el volum de turistes.

2.5.5. Establir mecanismes de codecisió i cogestió als
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, inclòs el Temple. Un dels objectius d’aquest espai de decisió seria la
disminució progressiva del nombre d’autocars turístics, elaborar un Pla d’usos a l’entorn del
Temple i l’Av. Gaudí referent a souvenirs, establiments amb venta d’aliments i supermercats
de més 400m2 o instar que el Temple de la Sagrada Família no estigui exempt d'impostos,
taxes i llicències preceptives.

2.5.6. Preservar el comerç de proximitat dels efectes
negatius del turisme
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. Assegurar
que als Mercats municipals amb més pressió turística es manté l'oferta de proximitat i qualitat
per al veïnat.

2.5.7. 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.
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2.5.8. Distribució prèvia de terrasses a tot l’entorn de la
Sagrada Família
Desenvolupar un espai de distribució pèvia de l’ocupació de terrasses a tot l’entorn
d’influència del temple de la Sagrada Família, que permeti un fluxe òptim tant per a les veïnes i
veïns com per les persones visitants.

2.5.9. Reprendre el debat sobre l’ampliació del Temple
de la Sagrada Família
Reiniciar el procés participatiu entre les parts implicades en la reordenació dels entorns del
Temple. Incorporant-hi la valoració i possible modificació del PGM de l'any 1976, tenint en
compte que, si es produeixen reatllotjaments, han de ser en el mateix entorn i finançats a
càrrec del Temple.

2.5.10. Regular espais per tractar temes de turisme en
diferents zones i barris del districte
Espais per establir mecanismes de decisió i gestió a nivell de barri i/o 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.
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3. Transició ecològica
3.1. Medi ambient i espai públic
3.1.1. Millora de la qualitat de l'aire
Incrementar l'espai de verd urbà impulsant mesures per revegetar interiors de pati d'illa,
terrats i parets mitgeres, i treure cotxes dels carrers, eliminant carrils de circulació per vehicles
en favor de carrils bici o bus.

3.1.2. Reducció de la contaminació acústica
Buscar fórmules i millores per tal de reduir els nivells existents de soroll a la zona. Utilització
d’asfalt sonoreductor.

3.1.3. Mesura de govern per l'ampliació i millora de
l’espai dels vianants.
Estudiar mesures per recuperar per a l'ús públic el poc espai que queda al Districte. Executar
ampliacions de voreres, pacificacions de carrers, programa super illes/Eixos verds, interiors
d'illa, etc. Dur a terme actuacions de millora en jardins i espais intermedis.

3.2. Verd urbà i biodiversitat
3.2.1. Revisió i millora de les àrees per a gossos
Augmentar el nombre d'espais per a gossos i millorar-ne la neteja. Crear pautes de convivència
veïinal.

3.2.2. Treballem amb el departament d'Ecologia Urbana,
per ampliar i millorar els espais verds a l'Eixample.
Millorar l'espai verd a la plaça Gaudí i a la Sagrada Família, convertir l'entorn dels Mercats en
Zona Verda. Crear eixos verds al voltant de les escoles, renovar els Jardins de la Indústria.

3.2.3. Estudiar possibilitats per a promoure
l'aprofitament de terrats comunitaris.
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Incentivar a la ciutadania a presentar projectes de terrats comunitaris, s’hauria de començar
per un projecte pilot per tal de potenciar-ho i donar-ho a conèixer. També s’hauria de
contemplar un servei d’assessorament.

3.3. Urbanisme per als barris
3.3.1. Ordenació de les terrasses dels bars i dels quioscs.
Regular l'ocupació de l'espai públic amb vetlladors i quioscs. Treballar Ordenacions Singulars i
Distribucions prèvies en zones específiques i vetllar pel cumpliment de l'ordenança.

3.3.2. Finalitzar l'ampliació de voreres del carrer Balmes
Acabar la remodelació de la part baixa del carrer Balmes (entre Gran Via i Pelai)

3.3.3. Consolidar campanyes de manteniment i de
millora del mobiliari urbà en el Districte Eixample.
Millorar i augmentar la oferta de mobiliari urbà al districte. Redimensionar la presencia de
bancs, cadires, papereres i altre mobiliari a les necessitats reals. Millorar-ne el manteniment.

3.3.4. Treballar prioritàriament la política de sòl que
permeti ampliar el sòl per a equipaments al districte
Assumir la necessitat d'executar i prioritzar polítiques de gestió de sòl per ampliar espais per a
equipaments públics a tot el districte. En alguns casos preveure l'adquisició d'espais útils.
Especial atenció a la zona de la Dreta de l'Eixample (valorar possibilitats del Taller Mas Riera)

3.3.5. Instar i pressionar per desencallar el tancament de
la Model. Obrir un procés participatiu per consolidar la
definició d'equipamentss en el solar alliberat de la
Model.
Recuperar els espais que ocupa la presó Model. Obrir un procés participatiu per concretar-ne
els usos en base a la revisió del acord del Pla Director ja definit l'any 2010. Revisar i assolir
acords amb la Generalitat de Catalunya.
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3.3.6. Peatonalització del C/ de la Marina els diumenges
i festius
Convertir en zona de vianants el tram del carrer de la Marina davant del temple diumenges i
festius. Treballar conjuntament amb les entitats del barri de la Sagrada Família la dinamització
d'aquest espai.

3.3.7. Definir un eix verd (en el marc de la proposta de
Superilles) a cada barri
En el debat de superilles, tractar el districte de manera particular. La trama Cerdà permet
modificar el model per aconseguir eixos verds. Algunes propostes;
Esquerra Eixample: carrer Consell de Cent (Joan Miró-Urgell)
Dreta Eixample: carrer Girona
Sant Antoni: Ronda Sant Antoni entorns Mercat
Fort Pienc: carrer Ausiàs Marc
Sagrada Família: Entorns temple i carrer Cartagena

3.3.8. Recuperar la planificació per a nous interiors d'illa
públics a l'Eixample. Treballar conjuntament amb
departament de gestió del sòl
La recuperació dels interiors d'illa ha estat una poítica imprescindible a l'Eixample, que s'ha
deixat de planificar en els darrers anys. cal recuperar aquesta planificació per a assegurar
futurs nous espais.
Niza, Aigües de Barcelona, Illa CLIP, Gran Via-Casanova-Sepúlveda-Villarroel son alguns
exemples que han de tenir continuitat.
Planificació urbanística i de gestió del sòl prioritària.

3.4. Mobilitat sostenible
3.4.1. Mesures per la pacificació de carrers i de reducció
de la velocitat
Fem dels carrers un lloc més habitable i millor per a viure. Es pot fer reduint la velocitat de
circulació o transformant alguns carrers en vies verdes. Això millora la seguretat dels vianants i
redueix la contaminació acústica i desincentiva l'ús del vehicle privat dins de la ciutat. Planificar
cooperativament amb el veïnat la transformació de les vies. Es proposa:
- Pacificar carrers a l'entorn del Mercat de Sant Antoni
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- Analitzar la reconversió en vies verdes del carrer Tamarit que enllaça l'Av Mistral amb la
Ronda i del carrer Borrell entre la Gran Via i el Paral·lel.

3.4.2. Pla de Mobilitat de la Sagrada Família. Recuperar
espai públic al barri
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 globalment els carrers del
barri i definir-ne i regular els fluxes circulatoris. Ampliació de voreres.

3.4.3. Fomentar la promoció i l'ús de la bicicleta a
l'Eixample.
Consolidar i millorar la xarxa de carrils dedicats a la mobilitat en bicicleta és fonamental per a
rebaixar la pressió del trànsit als carrer de l'Eixample. Conjuntament amb polítiques clares de
foment del transport públic.
• Educació viària per a ciclistes, mes carril bici, mes espais on deixar la bicicleta, millora
del trànsit de la bicicleta...
• Connectar el carril bici de la Gran Via de Passeig de Gràcia fins al carrer Aribau
• Fer que el carril bicicleta que puja carrer Marina fins a Diagonal continuï fins al carrer
provença.
• Ampliació de l'ample dels carrils bici dels carrers Diputació i Consell de Cent
• Millorar carril bici Diagonal a la plaça Verdaguer
• Millorar carril bici Diagonal a Plaça del Llapis
• Els carrers on hi han doble sentit es perillós per als vianants. S'ha de moderar la
velocitat, no anar per damunt de la vorera, no passar-se els semafors. Hi ha molts
atropellaments ultimament.

3.5. Energia i canvi climàtic
3.5.1. Vetllar per la implantació de mesures
energètiques al districte de l'Eixample. Millorar
l'eficiència de l'enllumentat públic
Millora de la il·luminació, mesures d'estalvi energètic. Canvi a luminàries més eficients i de baix
consum.

3.5.2. Implementar el programa "Punt Verd 2.0" als
barris del Districte
Cal complementar els punts verds amb la nova versió "Punt Verd 2.0" que agrupa les activitats
de punt verd, aules ambientals i xarxes d'economia social.
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3.5.3. 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.
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4. Bon govern
4.1. Govern transparent i rendició de comptes
4.2. Participació ciutadana
4.2.1. Participació als pressupostos
Disposar de partides pressupostàries específiques per concretar col·lectivament i
participativament el seu destí anual.

4.2.2. Promoure l'elaboració del Pla de Barri de Sant
Antoni
Promoure l'elaboració del Pla de Barri, partint de la diagnosi feta en el "Pla de Futur Sant
Antoni 2010-2020", per aconseguir un barri integrador, equilibrat i amb cohesió social des de
la iniciativa veïnal amb processos de cooperació entre el veïnat i l'Ajuntament.

4.2.3. Barri de Sant Antoni. Propostes Programa
Actuacio Districte
Document que resumeix un seguit de reivindicacions i suggeriments de cara a incidir en el Pla
d’Actuació Municipal, posant la vista als quatre anys de mandat. Mercat de Sant Antoni, drets
bàsics (educació, sanitat, habitatge, treball), Calabria 66-xarxa veïnal, i propostes concretes (la
Carbonería, civisme, medi ambient, etc). LES PROPOSTES D'AQUEST DOCUMENT HAN ESTAT
INCORPORADES EN DIFERENS ACTUACIONS DEL PAD SEGONS L'EIX AL QUE CORRESPONIEN.

4.3. Acció comunitària
4.3.1. Revisió del Pla Equipaments a Fort Pienc.
Necessitat de nous equipaments: educatius (IES Angeleta Ferrer, escoles bressol...), biblioteca,
ludoteca, espai per a famílies, Transformadors, espai per a gent gran.
Aprofitar els espais/comerços buits al barri amb estratègies de promoció de la cultura i la
tecnologia i potenciar la identitat del barri lligada a la cultura i la tecnologia.
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4.3.2. Revisió Pla d'Equipaments a la Dreta de
l'Eixample.
Planificar els equipaments cívics necessaris per al barri: casals i espais per a la gent gran, casal
de barri, casal de joves i equipaments educatius.

4.3.3. Revisió Pla d'Equipaments a l'Esquerra de
l'Eixample.
Redefinir la necessitat de nous equipaments educatius (escoles bressol, escola de música, CEIP,
IES...), ludoteca, residència per a gent gran, espai Model (trobar solar provisional per a
barracons de l'escola Model), espais per a joves, espais familiars...

4.3.4. "Calàbria 66" com a espai públic de trobada,
debat, educatiu, cultural-artístic i de participació veïnal
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.
Oferir suport a la creació artística i cultural entorn del projecte "Auditori Calàbria 66".
Donar suport en la coordinació de totes les entitats que formen part de la Federació i dissenyar
processos de participació de les entitats i els veïns en la programació.

4.3.5. 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. Crear bancs de recursos a cada
barri amb infraestructura bàsica per actes de petit format, gestionades per les mateixes
entitats, per tal de facilitar l'organització d'activitats, facilitant l'ús de l'espai públic.

4.3.6. 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. Suport a projectes de Plans Comunitaris, i a
possibles grups de treball vinculades a decisions dels Consells de barri.

4.3.7. Promoure experiències de cessió i autogestió amb
entitats i col·lectius en equipaments i espais públics
Promoure la gestió comunitària i de proximitat en equipaments (Casa Groga, Transformadors,
Calàbria 66, Ateneu Sagrada Família, Espai jove de Glòries...) i espais públics (experiències en
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interiors d'illa -Germanetes, Niza, Urgell...-, jardins públics, places...). Impulsar acords de cessió
i autogestió amb entitats i col·lectius vinculats al territori. Fomentar la implicació ciutadana en
equipaments municipals.

4.3.8. Construcció nou equipament de Barri a
Transformadors
Definir els usos i construir el nou equipament de Transformadors en base al concens i l'acord
d'entitats i col·lectius del Barri. Potenciar la gestió cívica del futur equipament.
Aprofitar el debat sobre els usos del nou equipament per revisar les mancances d'equipament
de proximitat (Joves, cultura, Gent Gran, lúdic,, educatius, adolescents, etc...)

4.3.9. Consolidar la Casa Groga com a equipament
Actualment és zona verda, entenem que cal adequar la seva qualificació, en un espai on la
manca de equipaments és molt sensible.
Pensar en un futur Ateneu de Barri consolidant els actuals usos a precari.

4.3.10. Necessitat de nous equipaments per a la Sagrada
Família.
Revisar la necessitat d'equipaments de barri ( Casal d'entitats, espais per a gent gran, espais
lúdics i culturals, espais per a joves, residència per a gent gran, Punt Informació Juvenil, etc...)
Trobar solució a l'ús de l'espai del Niça per equipament pel barri.

4.4. Administració intel·ligent i inclusiva
4.4.1. 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. Justícia global
5.1. Justícia global
5.2. Ciutat d’acollida
5.2.1. Desenvolupar el pla "Barcelona, ciutat refugi" al
Districte de l'Eixample
El Districte de l’Eixample es compromet a desenvolupar el pla "Barcelona, ciutat refugi" i a
donar suport a la implicació d’entitats i col·lectius dels diferents barris.
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Dades de participació
El PAM en xifres
El procés d'elaboració col·laborativa del PAM ha comptat amb 39.049 participants, 24.028 dels
quals ho van fer a distància i 15.021 de manera presencial. A més, 1.741 organitzacions es
vaninvolucrar en el procés.
Pel que fa a les organitzacions, s’han donat d’alta a la plataforma 339 i 1.494 han participat a
cites presencials.
El web decidim.barcelona va rebre més de 247.000 visites i es van generar 207.971
interaccions en línia amb propostes (suports, comentaris i suport a comentaris).

Número de propostes, vots i comentaris per cada eix del PAM

Pel que fa a les cites presencials s’han realitzat 138 reunions durant la fase prèvia a la primera
proposta de text del PAM, de novembre a febrer, i 410 trobades i cites presencials anunciades,
registrades i documentades al decidim.barcelona. A més de 197 sortides amb els carretons
mòbils a punts de confluència.
De les cites presencials s’ha fet un càlcul sobre el perfil dels participants, que han estat 11.577.
Així doncs, sobre aquestes dades recollides s’extreu que el 37% dels participants a les cites han
estat dones i el 36% homes. Sobre l’edat, el col·lectiu més nombrós alhora de participar
presencialment és el d’edats compreses entre 45 i 65 anys, amb un 24%; seguit del de 25 a 44
anys amb un 21%. Pel que fa al col·lectiu de menys de 25 anys la xifra és un 13,2% i el de més
de 65 anys un 11,5%.
A més, la voluntat ha estat fer cites específiques amb col·lectius que no acostumen a participar
activament en aquests espais de decisió col·lectiva. En aquets sentit, s’han dut a terme 44 cites
centrades en infància amb 791 participants; 7 cites i intervencions en espai públic destinades a
joventut amb 120 participants i per a la gent gran s’han organitzat 16 cites amb 540
participants. També cal destacar les 8 cites dirigides a persones amb diversitat funcional, amb
234 participants i, per últim, amb l’interès de comptar amb l’expertesa dels treballadors
municipals s’han fet diverses jornades i debats interns.
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