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Què és el PAM ? 
 
El Programa d’Actuació Municipal (PAM) és l’instrument de planificació de 
l’activitat municipal de cada mandat (ROM – Art. 119 del Capítol 3 de 
Planificació Municipal). 
 
La Carta Municipal de Barcelona assenyala que el primer instrument del 
sistema de planificació de l’Ajuntament de Barcelona és el Programa 
d’Actuació Municipal (Art. 56, del Capítol IV). El PAM  comprèn els objectius i 
polítiques que es preveu portar a terme en els quatre anys del mandat 
electoral en les diferents activitats i serveis realitzats per l’Ajuntament de 
Barcelona i les seves entitats i societats mercantils dependents. 
 
El PAM té naturalesa de directriu i, com a tal, haurà de ser observat pel que fa 
a les seves finalitats i objectius per tots els òrgans municipals. Tanmateix, tant 
l’estructura de continguts del PAM com el seu procediment d’aprovació, 
podran ser objecte de modificacions o revisions durant el mandat. 
 
 

...i el PAD ? 
 
Els PAD (Programes d’Actuació dels Districtes) són els documents que elaboren 
els 10 districtes de la Ciutat i que contenen els objectius i les polítiques a 
desenvolupar a cadascun dels districtes al llarg del mandat.  Els projectes 
inclosos als PAD hauran d’estar alineats amb el PAM (ROM - Art. 122). 
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Presentació 
 
El Programa d’Actuació Municipal del Districte de l’Eixample 2020-2023 que us 
presentem en aquest document concreta el compromís de l’Equip de Govern 
Municipal amb la ciutadania pels proper anys partint de la base de l’Acord de 
Govern que va servir per a constituir-lo. 
 
Aquest projecte de PAD recull els principals reptes (objectius) i mesures 
concretes (actuacions) que hem acordat que la ciutat necessita implementar 
per avançar en la lluita contra l’emergència climàtica, per seguir reduint les 
desigualtats, per fer de la nostra ciutat un entorn més amable on viure i 
conviure, més saludable, més segur i resilient, de progrés econòmic i centrat 
en les persones. Una ciutat, amb una administració més propera i fàcil, que 
aposta per l’educació, la cultura i la ciència i que mira més enllà dels seus límits 
administratius per reconèixer-se com una  de les aglomeracions urbanes més 
importants del sud d’Europa. 
 
Aquest projecte de PAD incorpora dos elements innovadors de caràcter 
transversal que impregnaran les polítiques en aquest mandat: enfortir la visió 
feminista en tota l’acció municipal i garantir la vinculació amb les fites i els 
objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions 
Unides. 
 
A partir d’aquest projecte de PAD, treballat fins ara a nivell de govern i amb el 
suport dels equips tècnics municipals, s’inicia un procés participatiu obert a 
tota la ciutadania que, de ben segur l’enriquirà, perquè Barcelona és un 
projecte col·lectiu, on tothom ha de poder expressar les seves idees i prioritats. 
 
Les actuacions i projectes emblemàtics, siguin de petit o de gran format que  
trobareu en aquesta proposta de PAD configuren un veritable full de ruta, 
arriscat i valent, pel període 2020-2023 i més enllà, vertebrant un model de 
ciutat on la ciutadania i les seves activitats, esdevenen el centre i la raó de ser 
de les polítiques municipals que lideren i garanteixen la Barcelona de progrés 
que fa front a les desigualtats i a l’emergència climàtica. 
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Compromís amb l’Agenda 2030 
 
Davant la urgència dels grans reptes globals, l’ONU ha aprovat els 17 Objectius 
de Desenvolupament Sostenible que considera imprescindibles per preservar 
el planeta i fer possible una vida digna per a tothom. Junts configuren 
l’anomenada Agenda 2030, que apunta cap a un futur més inclusiu, pròsper, 
just i sostenible. Els ODS ofereixen una visió global dels problemes, un marc 
per arribar a grans acords sobre les solucions i una perspectiva temporal llarga, 
que permet plantejar i realitzar projectes realment transformadors. 
 
És per tot això que, tal i com expressa l’acord de govern de 10 de juliol de 
2019, el Govern Municipal ha assumit l’Agenda 2030 com a marc d’acció, 
considerant quatre grans objectius:  
 

• El compromís polític, per abordar els reptes –com el treball, 
l’habitatge, l’energia o la mobilitat- que Barcelona ha de resoldre per 
seguir generant oportunitats, cohesió i benestar, en harmonia amb 
l’entorn i sense comprometre el futur. 

• La implicació social, en tots els àmbits (empresa, cultura, escola, 
esport,... , districtes, barris),  per fer dels ODS l’agenda de Barcelona. 

• La modernització de la gestió i dels serveis municipals, reflectida també 
en l’avaluació del compliment dels ODS. 

• El lideratge i la projecció internacional: Barcelona impulsa amb altres 
ciutats els canvis que el món necessita.   

 
El compromís es posa a prova ara, en el disseny del Programa d’Actuació 
Municipal 2020-2023. És necessari que els objectius, actuacions i projectes 
d’aquest PAM, coherents amb els ODS, impulsin Barcelona cap a: 
 

• Una ciutat que fa front a l’emergència climàtica i amb emissions zero 
• Una ciutat que fa front a les desigualtats i amb pobresa zero 
• Una ciutat amb un progrés econòmic dinàmica i sostenible 
• Una ciutat més habitable, segura i amb un urbanisme en transformació 
• Una ciutat que aposta pels aprenentatges, la creativitat i els vincles 
• Una ciutat amb polítiques públiques innovadores i amb visió 

metropolitana 
 
Els ODS plantegen una perspectiva temporal llarga, que engloba tres mandats 
municipals fins a la seva consecució, donant el marge necessari per plantejar, 
decidir i portar a terme projectes realment transformadors. 
 
L’Agenda 2030 posa també l’èmfasi en la governança democràtica i la qualitat 
institucional, un incentiu i una eina per a la millora continuada dels serveis 
municipals, la planificació estratègica, les polítiques integrals, la innovació, la 
participació ciutadana i la concertació amb els actors socials. Sense oblidar el 
compromís amb el municipalisme, busca dotar els ajuntaments dels recursos 
necessaris per poder tirar endavant els seus projectes.  
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Compromís amb la igualtat de 
gènere 
 
Aconseguir una Barcelona sense desigualtats ni discriminacions de gènere és 
una de les grans fites d’aquest mandat. Per això, aquest PAM neix amb la 
voluntat d’avançar la ciutat en tots els àmbits que aborda i de fer-ho 
incorporant la mirada feminista en tota l’acció municipal.  
 
En aquest sentit, al PAM 2020 – 2023 incorpora dues línies estratègiques 
dedicades en exclusivitat al foment de l’equitat de gènere a la ciutat – 1.5 
Feminismes – i en el marc de l’administració i el bon govern – 6.2 
Transversalitat de gènere i polítiques del temps—. I a la vegada, s’han inclòs 
objectius de gènere en tots els àmbits d’actuació del PAM, multiplicant els 
beneficis per a tota la ciutadania. La inclusió de la perspectiva de gènere al 
PAM, de forma plenament transversal és, doncs, una mostra del ferm 
compromís de l’Ajuntament amb la plena igualtat entre dones i homes a la 
nostra ciutat. 
 
El PAM 2020-2023 s’ha formulat tenint present si l’acció concreta incorpora les 
necessitats de les dones en la seva definició i si la seva implementació 
contribuirà a l’eliminació de les desigualtats i les discriminacions de gènere.  
D’aquesta manera es garanteix que el disseny de totes les actuacions PAM es 
faci des d’una perspectiva de gènere.  
 
La incorporació de la perspectiva de gènere també es tindrà en compte en el 
procés participatiu d’elaboració del PAM, desplegant a les diferents sessions 
programades els mitjans de suport necessaris per facilitar la presència efectiva 
de les dones així com la de les persones cuidadores: provisió de serveis gratuïts 
de cura d’infants, programació d’activitats en franges horàries que facilitin la 
conciliació corresponsable, comunicació inclusiva, etc.  
 
En el mapa d’agents cridats a participar s’han integrat les entitats de dones o 
altres associacions i grups que representen l’amplia diversitat que configuren 
les dones i col·lectius amb interessos de gènere. I es té especial cura per 
fomentar la participació de persones que tenen un accés més limitat a la 
participació ciutadana: dones migrades i grans,  dones joves i cuidadores.  
 
Tot plegat ha de permetre dotar a la ciutat d’un PAM veritablement feminista 
que vetlli pels drets i les oportunitats de totes les persones de Barcelona. 
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Estat de la ciutat i del districte 
En síntesi 
 
Barcelona és el nucli central de la Regió Metropolitana de Barcelona, una 
aglomeració urbana entre les 10 primeres europees, en termes de població i 
ocupació. 
 
Població 
Barcelona, amb una superfície de 101,3 km2, te una població de 1.650.358 
habitants, i una àrea metropolitana amb més de 3,2 M d’habitants. 
 

 
 
La població estrangera, 333.516 persones (segons el Padró a 1 Gener 2019),  
representa el 20,2 %. 
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L’índex d’envelliment: 

 
 
Atenció social 
El 15,2% de la població de Barcelona té una renda anual per sota el llindar de 
pobresa (llindar de pobresa=10.054,4 € nets/anuals per llars d’un adult) i un 
20,8% pateix alguna de les situacions recollides en la taxa AROPE.   
 
Persones de 65 o més anys que viu sola (%): 

 
Economia 
L’any 2018 l’economia de Barcelona ha crescut en termes reals a una taxa del 
2,6% respecte l’any anterior (un augment interanual del 2,5% al 2n trimestre 
de 2019). Barcelona genera el 33,6% del PIB de Catalunya, amb 78.807 M€, i 
ocupa al 33% dels treballadors i treballadores, amb 1.119.743 afiliats a la 
Seguretat Social. 
 
El comerç de Barcelona representa el 13,6% dels llocs de treball a la ciutat i 
ocupa 152.092 persones. Crea ocupació neta, tot i que amb un increment més 
moderat que el conjunt de l’economia de Barcelona: 0,5% davant del 2,9% 
global. 
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Mercat de treball 
Barcelona registra taxes d’activitat (del 79%) i ocupació (del 71,2%) superiors a 
la mitjana catalana i espanyola.  
 
La taxa específica d’atur (16-64 anys) ha caigut fins al 9,3%, el valor més baix 
dels darrers deu anys i la meitat de l’existent en el moment àlgid de la crisi.  
L’atur de llarga durada continua afectant especialment les dones i el col·lectiu 
de majors de 50 anys. 
 
% Atur de llarga durada sobre el total d’atur registrat: 
 

 
Renda de les llars 
Barcelona és una ciutat de rendes mitjanes ( el 52,9% de la població). La renda 
familiar disponible mitjana per càpita es calcula en els 21.980 euros, que vol dir 
un 2,9% més que l’any anterior.  
La distribució de la renda per districtes presenta moltes similituds amb els anys 
precedents. Si la mirem per barris, la distribució de la renda segueix perfilant el 
contrast de renda entre els barris de la zona oest i els de la zona nord, i es 
continua reduint la dispersió en els barris per segon any consecutiu, en tancar-
se la distància entre els barris situats als extrems. 
 
Índex de Renda Familiar Disponible: 

 
 
Turisme 
Representa, aproximadament, el 15% del PIB de l’economia de la ciutat. 
Barcelona és una de les principals destinacions turístiques d’Europa, amb 8,1M 
de visitants (el 81% procedents de fora d’Espanya) i 20,2M de pernoctacions en 
hotels al 2018. La ciutat és referent en turisme de fires i congressos: 1a ciutat 
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del món en celebració de fòrums internacionals (amb el sector mèdic i científic 
despuntant). La pressió turística sobre la ciutat no ha disminuït, sinó més aviat 
el contrari. El nombre de visitants ha augmentat a l´últim any (4,6%) i també el 
de pernoctacions (2%).  
 
Habitatge 
Després de l’enorme escalada dels preus de venda de l’any 2017 (+15,7%), 
l’any 2018 ho han fet en un 5,9%, fins a situar el preu mitjà del m2 en 4.100 €.  
Al tercer trimestre del 2019, el preu mitjà del m2 es situa en 4.205 € (a Sarrià-
Sant Gervasi és de 5.388 €/m2, i a Nou Barris és de 2.563 €/m2).  
 
Nombre de compra-vendes / any: 

 
Ha hagut una moderació en l’escalada dels preus de lloguer (+5,6% interanual 
al 3er trimestre de 2018), però el preu mitjà mensual és ja de 921 €.  
 
Preu del lloguer del m2/mes: 

 
 
Han disminuït un 22% els desnonaments a la ciutat, i alhora han augmentat un 
245% les famílies que han rebut atenció de la Unitat Contra l’Exclusió 
Residencial (UCER). Durant l’any 2017 l’UCER va atendre 2.351 noves famílies 
en risc d’exclusió residencial, xifra que equival a 7.000 persones, 2.377 de les 
quals eren menors. 
 
 

1.130 

1.428 

1.670 

734 

1.123 

1.077 

1.660 

1.125 

1.615 

2.094 

Ciutat Vella

Eixample

Sants-Montjuïc

Les Corts

Sarrià-Sant Gervasi

Gràcia

Horta-Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

14,46 

13,73 

13,01 

14,52 

15,44 

14,04 

11,87 

11,22 

11,74 

13,21 

Ciutat Vella

Eixample

Sants-Montjuïc

Les Corts

Sarrià-Sant Gervasi

Gràcia

Horta-Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí



 

  10 
 

PAD Eixample 2020-2023 
Comissió de Govern 

La Barcelona de progrés, que fa front a  
les desigualtats i a l’emergència climàtica 

Seguretat i convivència 
La seguretat s’enfila, a les enquestes municipals, com a primer problema 
percebut de la ciutat.  A la Enquesta de Serveis Municipals 2019 la Inseguretat 
s’enfila amb 17,1, per sobre de l’accés a l’habitatge, com el primer problema 
de la ciutat. 
 
L’índex general de victimització creix del 25,6 al 31,8. Xifres que no s’havien 
vist mai en els 30 anys de l’enquesta. La victimització en les dones ha 
experimentat un augment de 7,5 punts en l’últim any, i al cas dels homes un 
increment de 4,8 punts. 
 
Fets de victimització: 

 
 
L’Eixample experimenta, en episodis de victimització, un augment de 4,4 
punts, i Sant Martí un increment de 3,4 punts. També destaca la baixada en 
victimització als districtes d’Horta-Guinardó (-3,3 punts) i a Nou Barris (-4 
punts).  
 
Educació 
El curs escolar 2019-2020 va començar amb 178.487 alumnes matriculats en 
centres educatius, gairebé 1.700 més que en el curs passat. Una xarxa de 411 
centres d’ensenyament obligatori, 236 centres públics (167 escoles, 6 instituts 
escola, 61 instituts i 2 centres integrats) i 175 centres concertats. També hi ha 
34 centres d’educació especial, 8 de públics i 26 de concertats. La gran majoria 
de les famílies obtenen la plaça de P3 i primer d’ESO escollida en primera 
opció: a P3 el 93,5%, mentre que a l’ESO l’han obtingut el 89,3%. En total, hi ha 
hagut una demanda de 12.489 places, 6.425 en centres públics i 6.064 en 
centres concertats. 
 
Població amb estudis universitaris i CFGS (%): 
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Les 101 escoles bressol municipals (EBM) de Barcelona van començar el curs 
amb 8.409 infants (de 4 mesos als 3 anys d’edat). L’oferta de places de la xarxa 
municipal cobreix el 56,1% de les sol·licituds, que suposen el 21,2% del total 
dels infants de 0 a 3 anys empadronats a la ciutat. Per districtes, la taxa de la 
demanda atesa va del 77,8%, a Sarrià – Sant Gervasi, al 46,1%, a les Corts. 
 
Salut 
Millora continuada de l’esperança de vida en néixer, que l’any 2016 va assolir 
els 86,9 anys en les dones i els 81,2 anys en els homes. La mortalitat va anar a 
la baixa, especialment entre els homes (que parteixen, però, de valors bastant 
més alts), i en gairebé totes les causes de mort prematura.  
 

 
 
Medi ambient 
Barcelona disposa de 11.454.453 m2 de verd urbà. Per habitant es manté 
estancat a l’entorn de 7,1 m2. La superfície de zones i carrers amb prioritat de 
vianants és de 107 ha (un 40,5% més que al 2013). 
 
El 2018 la contaminació de l’aire va provocar 351 morts prematures. El 48% de 
la població de la ciutat està exposada habitualment en uns valors superiors als 
recomanats per l’OMS. 
 
El consum d’aigua es manté estable, a l’entorn de 161 litres/habitant/dia.  
 
La taxa de recollida selectiva de residus al 2018 va créixer un 6,2% i ja 
representa el 37,5% de la recollida de residus, que també va créixer en  un 3% 
(1,3 kg/habitant al dia). 
 
Barcelona consumeix 15.627 GWh/any i, d’aquests, només prop de 146 GWh 
es produeixen amb energies renovables i residuals. Actualment, la ciutat 
genera localment 4.865 GWh/any d’electricitat(el 25% de l’energia elèctrica 
que es consumeix a Barcelona). 
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Eix 1. Drets socials 
La lluita contra les desigualtats i la defensa dels drets socials, 
la diversitat i el feminisme. 
Com totes les ciutats globals, Barcelona s’enfronta al problema de les 
desigualtats fruit d’una distribució injusta de la riquesa. Hem d’assolir 
l’objectiu de l’eradicació de la pobresa i la garantia dels drets socials. Els drets 
han d’estar garantits per a totes les persones, de tots els trams d’edat, fent 
especial èmfasi en les que pateixen majors situacions de vulnerabilitat, 
reconeixent la diversitat com un valor i assegurant la igualtat d’oportunitats i 
de gènere. 

(Acord de Govern) 
 
 

1.1. Inclusió social 
• Creació del Centre Serveis Socials Eixample- Sagrada Família 

Creació del nou Centre de Serveis Socials al c/ de Provença, 420 amb el 
trasllat del servei que actualment es dóna al c/ de Mallorca, 425. 

 
1.2. Persones grans i envelliment 
• Creació de més Espais de gent gran al Districte i millora dels existents: 

• Posada en marxa de l’Espai de gent gran Germanetes (Viladomat 
142) a l'Esquerra de l'Eixample.  

• Obres i trasllat als nous espais en planta baixa de l’Espai de Gent 
Gran Sagrada Família. Reforma i adequació de l'equipament del c/ 
de Mallorca 425 (Espai de gent gran, Centre Cívic, Biblioteca i 
Mercat). 

• Millora de l’Espai de gent gran Sant Antoni. Obres i tasques de 
manteniment de l'equipament, en el marc de la intervenció global 
de la Biblioteca Joan Oliver-Espai gent gran, per a solucionar 
problemàtiques constructives i de conservació. 

• Cercar local per un Espai de gent gran a la Dreta de l'Eixample.  
• Definir i desplegar projectes transversals i en xarxa als Espais de 

gent gran del Districte. Treball en xarxa entre els espais de gent 
gran i entre aquests i la comunitat a través de projectes 
transversals liderats per cada Espai: voluntariat, interculturalitat, 
medi ambient, xarxa comunitària. 

 
1.3. Discapacitat 
• Desenvolupar una Estratègia d’inclusió al Districte. Posar en marxa 

diverses accions per augmentar la participació de persones amb 
diversitat funcional a la vida del districte (Ús d'equipaments, 
senyalització, festes majors, intervencions urbanístiques...). 

• Impulsar un projecte de pisos autònoms per a persones amb diversitat 
funcional. Estudiar la viabilitat de llars assistides per a fomentar 
l'autonomia de persones amb diversitat funcional. 
 

1.4. Salut i cures 
• Instar la construcció del nou CAP Fort Pienc amb servei de pediatria.  
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Posar a disposició del Departament de Salut el solar de Nàpols/Gran 
Via per a la construcció del nou CAP a Fort Pienc amb servei de 
pediatria inclòs al Pla d'Equipaments de Salut 2016-23. 

• Buscar espais de viabilitat pel futur nou Hospital Clínic i instar a que 
l'activitat privada del BarnaClínic surti de les instal·lacions de l'Hospital. 
Trobar els espais necessaris per l'ampliació de l'Hospital Clínic 
conjuntament amb la resta d'administracions implicades, fent també 
possible el trasllat de la caserna de Bombers i la construcció d'una 
escola al solar de Provença/Casanova. Desvincular l'activitat privada de 
les instal·lacions públiques de l'Hospital. 

• Imbricar el nou espai Barcelona Cuida amb el teixit del Districte, i 
promoure la relació amb les iniciatives de cures ja endegades als barris. 
Donar a conèixer les activitats de l'espai de cures Viladomat  i explorar 
oportunitats  de col·laboració  amb activitats ja en marxa als diferents 
barris. 

• Contribuir des del Consell de salut del Districte al bon funcionament 
dels equipaments sanitaris públics. Facilitar des del Consell de salut la 
relació entre entitats, la ciutadania i el Consorci Sanitari de Barcelona 
per millorar els serveis. 

• Impulsar i donar suport a les taules de salut comunitària als barris i a 
les accions que en sorgeixin (escoles salut, mapa actius, prescripció 
social...). Promoure, dinamitzar i ampliar els programes de salut 
comunitària dels diferents Plans de desenvolupament comunitari del 
Districte, vinculant els centres de salut amb la resta d'equipaments i 
teixit associatiu.  

• Treballar pel desamiantat del districte. Traslladar al districte el pla de 
ciutat per a la progressiva retirada d’amiant a l'entorn.   

• Implantació de SADEP Zonal (Eixample-Gràcia) per l’atenció integral de 
les persones dependents. Ajust i adequació del circuit d'atenció dels 
centres de serveis socials a les noves necessitats del districte. La 
prestació de la dependència  es centralitza en 4 centres especialitzats  
en la tramitació i seguiment PIA de les prestacions i beneficis de la llei.  

• Desplegament al districte del Pla de salut mental de Barcelona 2016-
2022. Implementar i posar en marxa al Districte les accions que se’n 
deriven del desplegament del Pla de salut mental de Barcelona 2016-
2022: creació de la taula salut mental i creació d’un punt d’atenció 
Konsulta’m, d’orientació psicològica per a joves i adolescents.    

• Elaboració i posada en marxa d'un circuit d'atenció amb casos d'alta 
complexitat amb caràcter transversal. Actuacions relacionades amb  
l’alta densitat poblacional urbana on neixen noves patologies que 
suposen comportaments complexos de difícil classificació i de difícil  
solució on cal un treball transversal de diferents àrees, com per 
exemple, el circuit d’acumuladors patològics. 
 

1.5. Feminismes 
• Crear un servei d'atenció i informació a les dones a la part dreta de 

l'Eixample. Acostar els serveis d'informació i atenció a les dones a la 
part Dreta de l'Eixample ubicat al nou Centre de Serveis Socials del c/ 
Provença, 420. 

• Donar continuïtat a les Jornades de Feminisme Juvenil. Continuar 
oferint suport i recursos als col·lectius joves feministes del Districte 
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perquè desenvolupin la seva activitat, i mantenir la Jornada de 
Feminismes Juvenils periòdica coma punt de trobada, formació i 
creació de xarxa per tots ells. 

• Implementar marxes exploratòries als barris per millorar la seguretat 
de les dones. Creació de marxes urbanes per identificar quins elements 
físics i socials condicionen la percepció de seguretat de les dones a la 
ciutat. 

• Impulsar i donar suport a la instal·lació de Punts Liles a les festes 
majors del Districte. Implementar punts liles a totes les festes majors 
del districte. Assegurar els recursos per tal de poder mantenir aquest 
punts d'atenció a dones que puguin patir agressions durant els 
concerts de les festes majors i que treballen amb les entitats 
organitzadores la perspectiva de gènere i com actuar durant les festes 
en cas d'agressió sexual. 
 

1.6. Infància 
• Seguir millorant la xarxa de casals infantils del Districte i els seus 

serveis, a través del nou model de Casals infantils.  
Desplegar el nou model de Casals infantils de l'Eixample als 
equipaments d'infància per millorar el servei.    

• Promoure des dels Casals infantils i els Espais 0-3 la parentalitat 
masculina corresponsable. 
Desenvolupar als serveis d'infància del Districte accions que promoguin 
la incorporació dels homes a les cures i que afavoreixin conductes no 
sexistes a les famílies.     

• Incorporar els infants en processos de participació d’alguna intervenció 
urbanística o de mobilitat de l’Eixample.  
Aconseguir que els infants puguin fer les seves aportacions i participar 
en la presa de decisions d'alguna intervenció urbanística, ajustant els 
mecanismes de participació a les seves necessitats i practicant l'escolta 
activa per millorar la proposta incorporant la seva mirada. 
 

1.7.  Adolescència i joventut 
• Construcció d’un Espai Jove de l'Eixample a la Fàbrica del Sucre. 

Redacció del projecte del primer Espai Jove del Districte de l'Eixample, 
ubicat al c/ de Cartagena, 166. Espai amb sala de concerts, un espai per 
a projectes d'educació en el lleure i el programa d'Espai jove de 
Districte. 

• Executar el projecte de millora de la Casa Groga.  
Consolidar la Casa Groga com a equipament juvenil de barri 
rehabilitant l’edifici del c/ d’Alí Bei, 120. 

• Posada en marxa del Punt d’Informació Juvenil a Transformadors.  
Obrir i posar en funcionament el Punt d’Informació Juvenil per a joves 
del Districte  a l'edifici Transformadors ubicat a c/ d’Ausiàs Marc, 60. 

• Elaborar el programa de Joventut de l’Eixample i desenvolupar les 
accions que se’n derivin.  
Elaborar conjuntament amb les entitats juvenils del Districte i l'àrea de 
joventut de l'Ajuntament el programa del Districte, establint els 
mecanisme per fer el seguiment de les accions que se'n derivin. 
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• Desenvolupament d’un projecte socioeducatiu en vers el model de 
violència relacional, especialment en l’etapa de l’adolescència i la 
joventut.  
Com la  violència  ha  esdevingut  part  del  model relacional   en  el  
comportament dels adolescents  tant  en relació amb  els  altres com 
amb un mateix, es pretén desenvolupar un projecte socioeducatiu que 
tingui incidència directa en els instituts en tota la franja de la ESO per 
construir nous referents relacionals. 

• Incorporar els adolescents i joves en processos de participació d’alguna 
intervenció urbanística o de mobilitat de l’Eixample.  
Aconseguir que els i les joves puguin fer les seves aportacions i 
participar en la presa de decisions d'alguna intervenció urbanística, 
ajustant els mecanismes de participació a les seves necessitats i 
practicant l'escolta activa per millorar la proposta incorporant la seva 
mirada. 
 

1.8. Migració i acollida 
• Assegurar els espais d’acollida necessaris en cada moment al Districte 

de l’Eixample.  
Assegurar que, en cas que l'Ajuntament necessiti ubicar equipaments o 
espais destinats a l'arribada de persones migrants, el Districte de 
l'Eixample assumeix la seva part proporcional i per tant es posin a 
disposició els solars o equipaments necessaris. 

• Continuar coordinant-nos i donant suport al Centre per a joves Dar 
Chabab.  
Mantenir el contacte, la coordinació i el suport amb el centre de dia 
Dar Chabab, i treballar per la seva bona imbricació amb el teixit 
associatiu i veïnal del Fort Pienc. 
 

1.9. Diversitat sexual i de gènere LGTBI 
• Incorporació de la mirada LGTBI en el disseny i la senyalística dels nous 

equipaments i adequació gradual dels ja existents.  
Millores a la senyalització dels equipaments del districte incorporant 
visions inclusives per a totes les ciutadanes i ciutadans. 

• Impulsar la implementació d’accions de prevenció de violències 
masclistes i LGTBIfòbia en els centres escolars del Districte.  
Seguir desenvolupant programes específics pels centres, adaptats a 
cada etapa educativa, que treballin la diversitat sexual i de gènere per 
tal de prevenir el rebuig i la violència LGTBIfòbica.  

• Difusió i comunicació continuada de la guia "Desaprenent".  
Un cop realitzada la guia "Desaprenent" fer-ne difusió i comunicar el 
seu contingut a diferents espais del Districte com poden ser Centres 
Cívics o centres educatius. 

• Realització de campanyes contra la LGTBIfòbia en l’esport, implicant 
entitats, CEMs, curses esportives, clubs, etc.. 

• Imbricar el centre LGTBI amb el teixit comunitari, equipaments i 
centres educatius i de salut del barri de Sant Antoni i el Districte. 
Potenciar la interacció entre el nou equipament LGTBI de Sant Antoni 
amb la resta d' equipaments i centres educatius i de salut del districte. 
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1.10. Lluita contra la soledat 
• Posar en marxa l'actuació comunitària en vers l’aïllament i contra 

l’exclusió de la gent gran, en el marc de la Taula Comunitària de Sant 
Antoni.  
Engegar un programa pilot per fer front a la solitud no volguda. 
Treballat com una actuació transversal amb implicació de Serveis 
socials, Centre de salut, del Districte i de la xarxa veïnal de detecció, 
prevenció i intervenció ens els casos d’aïllament de la gent gran. 

• Mantenir i donar a conèixer els programes Radars i Vincles.  
Un cop implantats els programes Radars i Vincles als diferents barris 
del Districte, cal mantenir la seva promoció i donar-los a conèixer tant 
a la població usuària com a la ciutadania en general. 
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Eix 2. Emergència climàtica 
La lluita contra l’emergència climàtica i la contaminació, fent 
una ciutat verda, blava i de residu zero. 
Més de 350 morts prematures anuals per partícules de contaminació, una 
escalada de temperatures, un desequilibri mediambiental que afecta la salut 
de tots els veïns i veïnes de la ciutat: no podem esperar més. El present 
mandat ha de ser el del salt definitiu de Barcelona en la política de lluita contra 
l’emergència climàtica i la contaminació. 

(Acord de Govern) 
 
 

2.1. Transició ecològica 
• Creació de la Taula d'Emergència climàtica i mobilitat del Districte. 
• Implementar el programa Protegim les escoles al Districte de 

l'Eixample.  
Elaborar propostes per als diferents centres educatius del districte 
tenint en compte els nivells de contaminació i la seguretat viària per 
millorar la seva situació. 

• Mesurar la qualitat de l’aire al Districte.  
Col·locar estacions mesuradores a barris de l’Eixample. 

• Desenvolupar nous Espais lúdics d'aigua al Districte: 
• Parc Estació del Nord 
• Joan Miró  

• Generar nous espais d’ombra als parcs i places. Refugis climàtics. 
Instal·lar petites actuacions tàctiques per minimitzar els episodis de 
calor extrem per tal d'afavorir l'ús de l’espai públic per part del veïnat. 

• Promocionar i implementar punts verds amb compostadors als 
diferents centres dels barris de l’Eixample: Mercat de Sant Antoni, 
Jardins Montserrat, Plaça Anna Lizaran i Plaça de Gaudí. 

• Impulsar els projectes de cobertes verdes.  
Donar continuïtat a la línia de subvencions per promocionar la 
reconversió de terrats en espais verds. 
 

2.2. Nou model energètic 
• Instal·lar pèrgoles fotovoltaiques o verdes a places o parcs  

Pèrgola a la Plaça Anna Lizaran, Fort Pienc. 
Promoure un programa d’illes eficients energèticament.  
Augment i ampliació de les subvencions de rehabilitació amb eficiència 
energètica. 
 

2.3. Verd urbà i biodiversitat 
• Incrementar la biodiversitat als eixos verds.  
• Rehabilitació del Horts Germanetes.  

Sanejament de les terres de l'Espai Jardins d'Emma i Paula Montal 
recuperant l'espai pel cultiu del veïnat. 

• Fomentar i ampliar l’oferta d’horts urbans: 
• Germanetes 
• Joan Miró  
• Fort Pienc 
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2.4. Mobilitat sostenible i segura 
• Iniciar la construcció del Tramvia per la Diagonal, des de les Glòries fins 

a Passeig de Sant Joan. 
• Implementar la zona 30 a tota la xarxa local, amb les úniques 

excepcions de la xarxa bàsica i els carrers peatonalitzats a 10Km/h. 
• Implementar carrils bici: 

• Bruc 
• Tetuan  
• Gran Via entre Aribau i Plaça Tetuan 
• Plaça Espanya 
• València entre Tarragona i Av. Roma 
• Baixar el carril bici del c/ de la Marina a la calçada 

• Impulsar l’obertura a vianants de vies bàsiques del Districte de manera 
periòdica.  
Obrir mensualment el c/ d’Aragó i el c/ de Consell de Cent per a 
vianants i realitzar experiències  periòdiques on els vianants gaudeixin 
de l'espai públic tradicionalment destinat als vehicles d'ús privat, com 
el Sant Jordi sense cotxes. 

• Desenvolupar l’Espai de Gran Afluència (EGA) de la Sagrada Família en 
matèria de gestió, mobilitat i urbanisme, establint mecanismes de 
codecisió i cogestió als entorns del Temple de la Sagrada Família. 
Creació d'un espai de corresponsabilitat de l'Espai de Gran Afluència 
de la Sagrada Família per tractar de manera transversal i efectiva les 
problemàtiques generades per la massificació turística. 

• Adequar el carrer d’Alí Bei per regular les entrades i sortides 
d’autobusos a l’estació o considerar l’escenari d'entrada i sortida pel c/ 
de Sardenya.  
Redissenyar el flux i trànsit dels autobusos a la nova estació del Nord 
tenint en compte les necessitats de veïns i operadors de l'Estació. 

• Regular les zones d’aparcaments d’autocars turístics: 
• Provença  
• Pont de Sardenya,  
• Consell de Cent/Diagonal 

• Regular els autocars discrecionals i interurbans 
• Ronda Universitat,  
• Casp,  
• Pau Claris 

• Eliminació de barreres (graons) en traçats de vianants 
• Projecte d’eliminació d'esglaons a la cruïlla Sardenya/Avda Vilanova.  
• Projecte de passarel·la que doni continuïtat al c/ de Sicília cap a 

l’Estació del Nord 
• Introducció de rampes per eliminació de graons al Parc Joan Miró 
• Treballar per un nou model de càrrega i descàrrega de mercaderies 

fomentant l’ús de vehicles amb tecnologia neta (camionetes 
elèctriques, cargo bicis, etc.). 

 
2.5. Residu zero 
• Estudiar una experiència pilot del model porta a porta en un barri de 

l'Eixample 
• Campanya comunicativa per reduir el consum de plàstic d’un sol ús. 
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• Enfortir programes de control del plàstic d’un sol ús i el decreixement 
del seu ús, per arribar a l'horitzó de plàstic zero.  

• Punt verd mòbil a la Dreta Eixample.  
Crear un nou punt verd mòbil per a la dreta de l'Eixample per afavorir 
el reciclatge i la recollida de  residus. 
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Eix 3. Progrés econòmic 
Suport a l’activitat econòmica per ser referents en 
emprenedoria, ocupació de qualitat, economia verda, blava i 
circular. 
Volem una ciutat dinàmica econòmicament, que doni suport a l’activitat 
econòmica i faci de l’ocupació de qualitat la millor forma de reduir les 
desigualtats. Una ciutat que sigui model, on el lideratge públic, el suport a 
l’activitat econòmica i la col·laboració amb la iniciativa privada facin de 
Barcelona un referent en emprenedoria, economia verda, i en atracció de 
talent. Administració, empreses i tota la societat estem cridats a impulsar un 
model econòmic diversificat, sostenible, que doni resposta als reptes que té la 
ciutat en desigualtats, clima i qualitat de l’ocupació. 

(Acord de Govern) 
 
 
3.1. Promoció econòmica, indústries creatives i competitivitat 
• Pla de dinamització del comerç de proximitat al barri de la Sagrada 

Família.  
Crear un seguit d'accions amb la finalitat d'incentivar el comerç de 
proximitat al barri de la Sagrada Família. 

• Senyalització atractiva i innovadora que permeti identificar les zones 
comercials de cada barri i punts de comerç.   

• Potenciar l’associacionisme comercial i la relació entre eixos (Xarxa 
Eixample).  
Actuacions envers la incorporació de nous comerços als eixos existents 
al districte i foment de propostes conjuntes  entre els diferents eixos 
comercials. 

• Promocionar espais territorials comercials: 
• Passeig de Sant Joan 
• Sant Antoni 

• Impulsar campanyes estacionals de promoció de la compra de 
proximitat (campanya de la salut, fires estacionals de comerç ...). 

• Promocionar un servei integral i transversal d’informació, 
assessorament i acompanyament  per a la millora de la competitivitat 
del sector. 

• Descentralització de les polítiques de comerç en el territori.  
Atenció a les especificitats i singularitats del barris a l'hora d'aplicar 
polítiques comercials (Pla d'usos, disseny de polítiques específiques de 
comerç). 

• Fer emergir identitats territorials productives (clúster arts escèniques 
al Fort Pienc... ) 

• Acompanyament al comerç afectat en situacions excepcionals 
• Donar suport i coordinar les fires i mercats no sedentaris.  

Assegurar el compliment dels requisits tècnics i organitzatius en les 
fires comercials, així com facilitar infraestructures necessàries per a la 
seva realització. 
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3.2. Economia verda, blava i circular 
• Creació i impuls del sector d’indústries creatives vinculat a l’economia 

social i el consum responsable. 
• Acompanyament i coordinació d’experiències de compostatge 

comunitari. Prova pilot d'una compostadora als Jardins de Paula 
Montal. 

• Suport a iniciatives de reciclatge de residus sòlids.  
Difusió dels serveis que presten cooperatives i entitats dedicades al 
reciclatge de residus sòlids.  

• Estudi d’implantació d’un sistema de retorn d’envasos de begudes a 
establiments de restauració. 

• Estudi sistema reutilització d’equips informàtics en iniciatives 
solidàries. 

• Promoció de menjadors amb productes ecològics als equipaments 
educatius (escoles bressols, escoles de primària i Instituts), sanitaris i 
serveis socials. 

• Promoció dels Mercats de pagès i de punts de venda per pagesos. 
 
3.3. Economia social 
• Enfortiment d’experiències comunitàries al voltant de l’economia de 

les cures.  
Difusió i acompanyament d'iniciatives que treballen al districte el 
sector de la cura de persones, especialment en l'atenció a la gent gran. 

• Suport a iniciatives d'inclusió laboral en col·lectius específics (migrants, 
dones, diversitat funcional, etc.). 

• Enfortiment d’experiències comunitàries (banc del temps, mercats 
d’intercanvi, etc.). 

• Establiment d’instruments de gestió de l’Economia Social i Solidària: 
pla estratègic, taula d’actors.  
Creació d'una taula o consell de l'Economia Social i Solidària al 
districte, així com d'òrgans que serveixi per posar en comú 
experiències i necessitats del sector.   
 

3.4. Ocupació de qualitat 
• Reforç de les eines i recursos del Punt d’Informació per a l’orientació i 

la recerca de feina de nova implantació al Districte. 
• Seguiment del desenvolupament del programa Garantia d’Èxit amb 

Barcelona Activa al districte.  
Prospecció de sectors on es pugui aplicar i fer un seguiment de 
resultats del programa Garantia d'Èxit. Un programa 
d'acompanyament, formació, amb empreses i experiències 
professionals adaptat per a joves de 16 a 29 anys. 

• Ampliar la implementació dels serveis i programes d’ocupació de 
Barcelona Activa especialment als equipaments dels barris amb més 
índex d’atur. 

• Dinamització i enfortiment de les iniciatives d’emprenedoria del 
districte especialment en el sector de la cultura i del tèxtil (moda 
sostenible i upcycling). 

• Creació d’una base de dades dels emprenedors del món del tèxtil. 
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3.5. Comerç, mercats, consum i alimentació 
• Dinamització campanya Nadal.  

Dur a terme les accions de suport als diferents eixos comercials durant 
la campanya de Nadal (Enllumenat, comunicació, aparadorisme...) 

• Projectes de valorització de la gastronomia present al districte.  
• Dinamització i enfortiment dels mercats i parades de venda de pagès. 
• Suport a grups de consum responsable i ecològic.  

Finançar accions de difusió de la tasca que fan aquests grups i afavorir 
el seu enxarxament per tal de crear economies d'escala en la 
distribució de productes ecològics i de proximitat. 

• Suport a programes contra el malbaratament alimentari i 
reaprofitament d’aliments. 

• Activitats de dinamització per fer dels mercats municipals punts 
centrals de la vida al barri. 

• Difusió del mapa de comerços verds del Districte. 
• Rehabilitar el mercat de Sagrada Família. Obres de reformes i 

rehabilitació del mercat ubicat a c/ de Mallorca, 425. 
 

3.6. Turisme  
• Desenvolupar l’Espai de Gran Afluència (EGA) de la Sagrada Família 

establint mecanismes de codecisió i cogestió als entorns del Temple de 
la Sagrada Família.  

• Executar l'acord amb el Temple i entrar en la segona fase de debat. 
Com recull l'acord entre l'Ajuntament de Barcelona i el Temple de la 
Sagrada Família a la clàusula vuitena: "Un cop tramitades i concedides 
les corresponents llicències, L'Ajuntament crearà una comissió de 
treball amb l'objectiu d'estudiar i d'obrir el debat sobre les possibles 
solucions urbanístiques necessàries per finalitzar el projecte. Aquesta 
comissió tindrà participació de la Fundació, veïns i entitats de ciutat".  

• Posar en marxa un programa de corresponsabilització de la indústria 
turística en el control i els efectes en l’entorn.  
Ubicació de punts de trobada per a grups turístics i lliurament de 
fulletons informatius per tal de sensibilitzar als visitants sobre la 
necessitat de convivència en l'entorn de la Sagrada família. 

• Definir els projectes d’implementació de la taxa turística.  
Projectes de promoció econòmica que potenciïn la convivència entre 
turistes i residents alhora que reforcin les característiques pròpies de 
cada barri. 

• Elaboració de rutes accessibles / inclusives.  
Creació de rutes turístiques específiques valorant criteris de diversitat 
funcional. 
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Eix 4. Dret a la ciutat 
Dret a l’habitatge, impulsant la rehabilitació i la transformació 
urbana als barris, apostant per un espai públic per la 
convivència. 
Barcelona són els barris i aquests han de ser l’espai per canviar el model de 
creixement de la ciutat. Prioritzar els barris com a unitat per al desplegament 
de polítiques municipals és una estratègia que permet apropar aquestes 
polítiques a la vida quotidiana dels veïns i veïnes. Volem fer de la política 
d’habitatge una eina d’integració i de lluita contra la desigualtat social, amb 
més construcció d’habitatge públic, visió metropolitana, coresponsabilitat 
publico-privada i esforç pressupostari i planificador, especialment amb 
mesures de protecció del dret a l’habitatge. La seguretat, a més d’ésser un 
dret, cal entendre-la com una política social, una política de garantia de drets 
per a tots i totes, independentment del barri on es resideixi o l’espai on es 
desenvolupi el projecte de vida de cada ciutadana i ciutadà. 

(Acord de Govern) 
 

 
4.1. Pla de barris 

 
4.2. Habitatge, rehabilitació i lluita contra la gentrificació 
• Ampliació del parc de pisos de lloguer del Districte de l’Eixample. 

• Entrega de la promoció d'habitatges d’emergència social. C/ d’Alí 
Bei 100-102. 

• Germanetes (Borrell), 35 habitatges, actualment en construcció, 
lliurament estiu 2020. 

• Germanetes (Viladomat), 47 habitatges dotacionals, lliurament inici 
2022.  

• Rehabilitació de l’edifici del c/ d’Aragó 317 i creació del nou espai 
veïnal de la Dreta de l’Eixample.  

• Noves promocions d'habitatge:  
• Model (EE) 
• Glòries (FP) 
• Talia Av Paral·lel 100 (SA)  
• Bingo Billares (FP) 
• Planificació i redacció del projecte de Jardins de la Indústria (SF) 

• Exercir el dret a tempteig i retracte amb l’objectiu d’ampliar el parc 
de pisos de lloguer social. 

• Impulsar un servei davant el mobbing immobiliari. 
• Estudi de l’evolució d’una illa tipus de l’Eixample.  

Afrontar la transformació d'una illa tipus que introdueixi les 
energies renovables i la recuperació de m2 per habitatge de 
lloguer social. Introducció de l'habitatge passiu, sense consum 
energètic, i inclusiu. 

• Desenvolupar plans d'usos per mantenir la diversitat comercial en 
zones d'alt impacte turístic i en aquelles on es realitzin 
transformacions urbanes. 
Establir i regular les diferents llicències d'activitats econòmiques 
per tal de mantenir la diversitat del comerç a zones del districte 
que o bé suporten un ús intensiu (EGA Sagrada Família, Enric 
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Granados, Carrer de Ribes) o bé està previst realitzar actuacions 
urbanístiques d'elevat impacte (Eix Verd Girona, Eix Verd Consell 
de Cent, entorns de La Model). 
 

4.3. Actuacions metropolitanes 
• Iniciar la construcció del Tramvia per la Diagonal, des de les Glòries fins 

a Passeig de Sant Joan. 
• Instar a la millora de l’accessibilitat de l’estació de Verdaguer i Girona. 

 
4.4. Transformació i regeneració urbana 
• Pacificació de carrers: 

• Eix verd Girona 
• Eix verd Consell de Cent 
• Eix Verd Rosselló 
• Sant Antoni prolongació Tamarit 
• Espai de Gran Afluència (EGA) Sagrada Família – Superilla. 
• Eix verd Ausiàs March/Ribes/Sicília - Superilla FP 
• Ronda de sant Antoni. 

• La Model: Elaborar el projecte marc, prioritzant la urbanització de 
verd, els centres educatius i l’habitatge. 

• Arranjament de la Plaça del Fort Pienc. 
• Creació del nou espai veïnal al Mercat de Sant Antoni. 
• Remodelació de l'Estació d'Autobusos d'Estació del Nord.  
• Revisió del Pla Director de l’Estació del Nord. Fer un estudi dels usos 

futurs necessaris a la zona.  
• Creació d’una passarel·la de comunicació entre el c/ de Sicília i el 

Parc de l’Estació del Nord. 
• Remodelació de la rampa d'accés de busos del c/ de Sardenya.  
• Hort Urbà. 

• Parc de l'Estació del Nord. 
• Millores al Parc Joan Miró. 

• Accessibilitat amb l’eliminació d'escales. 
• Remodelació de l'antic estany de Joan Miró (creació d'espai jardí i 

horts urbans). 
• Estudiar la creació del nou espai lúdic d’aigua. 
• Biblioteca. 

• Estudis previs per a la remodelació de les rondes Sant Antoni, 
Universitat i Sant Pere, inclosa la Plaça Urquinaona 

• Av. Diagonal-c/ de la Marina. Redacció de projecte adequació rasant. 
• Av. Roma. Estudis Previs per la urbanització d’un Parc lineal a 

l’Esquerra de l’Eixample. Dur a terme un procés participatiu. 
• Av Gaudí. Iniciar els estudis necessaris per a la seva rehabilitació i 

millora de la connectivitat.. 
• Desenvolupar el Pla de Solars de l’Eixample. 

• Passeig Sant Joan, 122 (Escola 9 Graons)  
• C/Provença,420 (Myrurgia) 
• Av. Paral·lel, 100 ( Antic Talia) 
• Jardins dels Tres Tombs  
• C/ Sardenya, 254 (Angeleta Ferrer)  
• C/ Mallorca, 106 (Escola Auró) 
• Provença, 185-187 ( Poeta Maragall) 
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• Passeig Sant Joan 128. (Escola 9 Graons) 
• Millores i reformes de diversos Interiors d’illa del districte com espais 

d'esbarjo pel veïnat. 
Interior Illa Macaya, consolidació estructural i urbanització, Torre de 
les aigües, César Martinell, Jardins de Carme Biada, Jardins de Maria 
Manonelles, Jardins de Cloltilde Cerdà, Plaça Henry Dunant, Placeta de 
Maria Luz Morales, Mercè Vilaret, Tres Tombs, Beatriu de Provença i 
Elena Maseras.  

• Ampliació i millores als xamfrans de les escoles.  
• Escola Carlit 
• Escolàpies Llúria 
• Escola Xirinacs 
• Escola Sagrat Cor 
• Escola Marillac 
• Escola 9 graons 
• Quinze noves escoles durant el mandat 

• Pla Manteniment integral de l’Eixample. Conservació  i manteniment 
de l'espai públic. 
A Balmes (des de Gran Via fins a Pelai); Girona (Còrsega-Trafalgar); les 
voreres i l’enllumenat a Villarroel (des d’Avinguda de Roma fins a 
Provença); a Sant Antoni millores voreres Viladomat i Manso i les 
voreres i l’enllumenat d’Aragó (des de Calàbria fins a Casanova).  

• Urbanització del carrer Villarroel (tram entre Provença i Còrsega). 
• Avançar en la prohibició d’estacionament de motos sobre les voreres, 

vetllant pel compliment de la normativa i baixant les  motos a la 
calçada.  
Establir nous mecanismes i reforçar les tasques de Guàrdia Urbana  per 
tal de recuperar via pública per la ciutadania.  
 

4.5. Convivència, civisme, prevenció i seguretat 
• Donar a conèixer la tasca de la Taula de Policia Administrativa , i 

impulsar el diàleg i la mediació com a mètode de resolució de 
conflictes. 

• Seguir desplegant i reforçar la Policia de Barri.  
Potenciar el projecte d'una policia de proximitat amb un contacte 
continu amb el veïnat, responent a les necessitats del barri d'una 
manera més propera. 

• Instar a l’Hospital Clínic a cedir els terrenys per poder traslladar-hi el 
Parc de Bombers. 

• Campanyes per pal·liar les molèsties relacionades amb l’oci nocturn al 
districte de l’Eixample. 

• Augmentar el nombre d’Àrees d’esbarjo per a gossos i altres animals 
de companyia i aplicar mecanismes de millora de la regulació i 
senyalització. 

• Construir l'Àrea d'Esbarjo de Gossos al Parc de l'Estació del Nord. 
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4.6. Drets de ciutadania 
• Desenvolupar a nivell de Districte els diferents programes en matèria 

de Drets Humans. Contribuir a l’Escola de Drets Humans vinculada a 
centres educatius de la ciutat, donar a conèixer i vincular la Oficina per 
la No Discriminació als equipaments públics del Districte i participar de 
la Junta de Valoració del Tardofranquisme. 
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Eix 5. Aprenentatges, creativitat i vincles 
L’aposta per l’educació, la cultura, l’esport i la ciència. 
Entenem l’accés a la cultura, l’educació, la ciència i l’esport com a drets bàsics 
que cal garantir. Si volem una ciutadania formada, crítica, creativa, saludable, 
cal donar tots els instruments per a poder desenvolupar totes aquestes 
capacitats en condicions d’igualtat. 

(Acord de Govern) 
 

 
5.1. Educació i ciència 
• Ampliar les places públiques de bressol: 

• Escola Bressol Germanetes 
• Tasques prèvies i planificació per l’Escola Bressol  Joan Brossa 
• Tasques prèvies i planificació per l’Escola Bressol La Model 

• Definir les ubicacions definitives de les escoles Entença i Gaia. 
• Entrada en funcionament de l’IES Angeleta Ferrer. 
• Manteniment i canvi del projecte funcional de la Biblioteca Joan Oliver. 

Obres i manteniment de la Biblioteca Joan Oliver. Obres per tal de 
pal·liar algunes molèsties producte del disseny actual de l'equipament.  

• Procés de transformació dels patis escolars en el marc d’emergència 
climàtica i amb perspectiva de gènere. 
 

5.2. Cultura 
• Implementar el Pla de Centres Cívics  2019-2023  i la Mesura de 

Govern de cultura de Proximitat al Districte de l’Eixample.  
• Compra del Taller Masriera per fer-hi equipaments culturals i de 

proximitat. 
• Rehabilitació i millora dels Centres Cívics del Districte 

• Millora del Centre Cívic i la biblioteca de Sagrada Família 
• Realitzar millores a la coberta del Centre cívic Xalet – Golferichs. 
• CC Cotxeres Borrell: remodelació del pati de butaques del teatre. 

• Desenvolupar projectes d’art urbà al Districte.  
Desenvolupar projectes d’art urbà al Districte, a través de pintura 
mural a façanes, mitgeres i murs.  

• Impulsar la creativitat a l’espai públic amb projectes com la biblioteca 
al carrer o punts de música al carrer. 

• Promoure conjuntament amb la Casa Ametller un Espai Patrimonial 
coordinat amb el MUHBA. 

• Desenvolupar un projecte d’intervencions d’art en espai públic als 
interiors d’illa que combinin regeneració urbana, memòria i cultura. 

• Difusió i implementació de la guia “ Recomanacions per la incorporació 
de la perspectiva de gènere en els Centres Cívics”. 

• Consolidar el Festival de les Arts Tangent.  
Consolidar el Festival de les Arts Tangent, que es desenvolupa al juliol 
als centres cívics del Districte, a través d'una programació de petit 
format i qualitat, en la mida del possible al carrer, que esdevé la 
primera experiència de Festival de proximitat de la ciutat.  

• Dinamitzar el clúster del Còmic i Cultura Alternativa. 
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5.3. Esports 
• Projectar el futur pavelló esportiu de la Model centrat en l'esport 

femení i jove. 
• Fer del Parc Joan Miró un espai per a la pràctica de l’esport lliure. 
• Buscar espais per a la pràctica esportiva lliure als barris:  

• Fer skate-places a l’Estació del Nord i al Parc Joan Miró per a 
foment de l’esport urbà.  

• Projectar a la paret exterior del pavelló de La Model un rocòdrom 
per fer esport lliure.  

• Preveure al projecte de l’Avinguda de Roma una zona per a la 
pràctica del parkour.  

• Crear el Consell de l’Esport de l’Eixample.  
• Realització de la Festa de l’Esport de l’Eixample.  

Per posar en valor la labor dels equips i clubs esportius de l'Eixample 
proposem la realització d'una festa mitjançant tornejos entre els 
equips que realitzen pràctica esportiva al Districte. 

• Ampliar els mòduls del CEM Fort Pienc.  
Creació de noves pistes de pàdel al CEM estació del Nord. 

 
5.4. Memòria democràtica 
• Anàlisi del nomenclàtor actual, i proposta de canvis: feminització del 

nomenclàtor i visibilització de dones en la memòria democràtica. 
Projecte d’anàlisi i reforma en col·laboració amb els Instituts del 
Districte. 

• Contribuir des del Districte amb la regidoria de Memòria democràtica a 
l’Espai de memòria de La Model. 

• Desenvolupament del Pla Estratègic de Memòria al Districte.   
 

5.5. Diàleg intercultural i pluralisme religiós 
• Desenvolupar i implementar el programa intercultural del Districte 

“Eixample intercultural”. Desenvolupar una línia comunicativa en clau 
intercultural (diversitat de llengües i espais de difusió) de les activitats 
que es realitzen des de districte. Dinamitzar la línia de mediació 
intercultural amb entitats de territori, començant per les AFA. 

• Difondre i promoure el “Catàleg d’activitats antirumors” entre les 
entitats, equipaments, centres educatius i serveis del districte.  
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Eix 6. Governança 
Una administració propera i fàcil, amb valors democràtics, 
amb un compromís metropolità i de lideratge internacional, 
que fa seus els principis de l’Agenda 2030 de l’ONU. 
L’aposta per una governança innovadora és una fita cabdal, que es materialitza 
en un lideratge proactiu per una administració amb una gestió més eficient, 
amb l’avaluació de resultats, la rendició de comptes, la transparència, l’eficàcia 
en l’administració dels bens públics, i en les noves formes d’interacció, 
col·laboració i cooperació amb la ciutadania i els agents socials i econòmics. 

(Acord de Govern) 
 

 
6.1. Administració propera, amb lideratge i solvent 
• Elaborar un Pla d’equipaments de Districte.  

Desenvolupar un mapa interactiu amb els espais actuals, espais 
disponibles i zones on estan previstos equipaments per tal de tenir una 
perspectiva del present i futur del districte. 

 
6.2. Transversalitat de gènere i polítiques del temps 
• Introduir indicadors de gènere en la recollida de dades d’activitat i 

gestió dels diferents serveis del Districte. 
 

6.3. Participació, acció comunitària i innovació democràtica 
• Promoure experiències de cessió i autogestió amb entitats i col·lectius 

en equipaments i espais públics.  
• Creació de convenis de gestió cívica i autogestió amb entitats 

consolidades del Districte com Jardins d'Emma, l'Espai Veïnal de Sant 
Antoni, l'Ateneu Jove de la Model, Poblet i Transformadors. 

• Enfortir l’acció comunitària als barris, a través dels processos i taules 
existents, així com amb la generació de noves.  

• Difondre, impulsar i implementar la guia de gestió cívica elaborada per 
la Direcció d’acció comunitària, per millorar els projectes de gestió 
cívica als equipaments del Districte. 

• Treballar per fer efectiu el desplegament del Reglament de Participació 
en relació als òrgans de participació del Districte. 
 

6.4. Transparència i bon govern 
• Impulsar la publicitat activa, ampliant els mínims legals, mitjançant la 

publicació de dades rellevants sobre el funcionament del Districte. 
Publicar a la pàgina web del Districte les memòries dels Departaments 
de la Direcció de Serveis Generals. 

• Avançar cap a la Bona Administració mitjançant l’increment de 
l’eficiència en la tramitació dels procediments administratius que 
s’inicien en exercici de les competències transferides o delegades en el 
districte. 

 
6.5. Transició digital i innovació tecnològica 
• Incorporació de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) al 

funcionament dels Serveis del Districte. 
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• Millora de gestió on-line dels permisos i llicències per Sant Jordi 
(DRAC). 

 
6.6. Justícia global i diplomàcia de ciutats 
• Introduir l’òptica de la justícia global en els programes de Districte. 
• Fomentar la cultura de la pau donant suport a iniciatives com l’Arbre 

de la Pau de l’escola Ramon Llull. 
 
6.7. Agenda 2030 
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Tramitació i calendari 
 
Aquest projecte de PAD seguirà la següent tramitació: 
 

• Aprovació del projecte PAD 2020-2023 per la Comissió de Govern del 
Districte 
Dimecres 04 de Desembre 2019 
 

• Procés participatiu ciutadà 
3 de Febrer – 27 de Març 2020 
 

• Informes preceptius: 
 

• Consell Ciutadà del Districte 
Abril 2020 

 
• Aprovació del PAD per la Comissió de Govern del Districte 

Maig 2020 
 

• Aprovació del PAD pel Consell del Districte 
Maig - Juny 2020 

 
• Ratificació (o rectificació) pel Plenari del Consell Municipal 

Juny - Juliol 2020 
 
 
  

4. 
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Correlació del PAM / PAD amb els ODS                  

1. 
Drets  
socials 

1.1. Inclusió social                  
1.2. Persones grans i envelliment                  
1.3. Discapacitat                  
1.4. Salut i cures                  
1.5. Feminismes                  
1.6. Infància                  
1.7. Adolescència i joventut                  
1.8. Migració i acollida                  
1.9. Diversitat sexual i de gènere LGTBI                  

1.10. Lluita contra la soledat                  

2. 
Emergència 
climàtica 

2.1. Transició ecològica                  
2.2. Nou model energètic                  
2.3. Verd urbà i biodiversitat                  
2.4. Mobilitat sostenible i segura                  
2.5. Residu zero                  

3. 
Progrés 
econòmic 

3.1. Promoció econòmica, indústries creatives i competitivitat                  
3.2. Economia verda, blava i circular                  
3.3. Economia social                  
3.4. Ocupació de qualitat                  
3.5. Comerç i mercats, consum i alimentació                  
3.6. Turisme                  

4. 
Dret a la ciutat 

4.1. Pla de barris                  
4.2. Habitatge, rehabilitació i lluita contra la gentrificació                  
4.3. Actuacions metropolitanes                  
4.4. Transformació i regeneració urbana                  
4.5. Convivència, civisme, prevenció i seguretat                  
4.6. Drets de ciutadania                  

5. 
Aprenentatges, 
creativitat i 
vincles 

5.1. Educació i Ciència                  
5.2. Cultura                  
5.3. Esports                  
5.4. Memòria democràtica                  
5.5. Diàleg intercultural i pluralisme religiós                  

6. 
Governança 

6.1. Administració propera, amb lideratge i solvent                  
6.2. Transversalitat de gènere i polítiques del temps                  
6.3. Participació, acció comunitària i innovació democràtica                  
6.4. Transparència i bon govern                  
6.5. Transició digital i innovació tecnològica                  
6.6. Justícia global i diplomàcia de ciutats                  
6.7. Agenda 2030                  

 
 


