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Propostes Pla d’Actuació de Districte (PAD) vinculades al barri de Sant Antoni 
 
Consell de Barri: Propostes de futur per Sant Antoni– 24 de febrer de 2020 
 
 
Eix 1 - Drets socials 

• 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, CAP, Districte i la xarxa veïnal de detecció, prevenció i intervenció en els 
casos d’aïllament de l agent gran. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Ampliar el pilot de “superilles socials” de Sant Antoni a la resta del Districte  
• Imbricar el centre LGTBI amb el teixit comunitari, equipaments i centres educatius i 

de salut del barri de Sant Antoni i el Districte 
• 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. 

• 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 inclusiva, propostes de participació, 
protocol a festes majors, intervencions urbanístiques...). 

• 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.  

• Donar continuïtat a les Jornades de Feminisme Juvenil. Continuar oferint suport i 
recursos als col•lectius joves feministes del Districte 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. 
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• 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.    

• 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. 

• 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. 

• Elaborar el programa de Joventut de l’Eixample i desenvolupar les accions que se’n 
derivin.  

 
 
Eix 2 - Emergència climàtica 

• 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. 

• Estudiar una experiència pilot de model porta a porta en un barri de l’Eixample 
• Promocionar i implementar punts verds amb compostadors als diferents centres dels 

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

l’Eixample. 
• Incrementar la biodiversitat als eixos verds 
• Impulsar els projectes de cobertes verdes. Donar continuïtat a la línia de 

subvencions per promocionar la reconversió de terrats en espais verds. 
• 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 a Plaça Espanya  
• Impulsar l’obertura a vianants de vies bàsiques del Districte de manera periòdica. 

Obrir mensualment el c/ Aragó i el c/ 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”. 

• Treballar per un nou model de càrrega i descàrrega de mercaderies fomentant l’ús 
de vehicles amb tecnologia neta (camionetes elèctriques, cargo bicis, etc.). 

• Campanya comunicativa per reduir el consum de plàstic d’un sol ús. 
• Enfortir programes de control del plàstic d’un sol ús i el decreixement del seu ús, per 

arribar a l'horitzó de plàstic zero.  
 

 
Eix 3 - Progrés econòmic 

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

• Impulsar campanyes estacionals de promoció de la compra de proximitat (campanya 
de salut, fires estacionals de comerç...) 
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• Promocionar espais territorials comercials, sent Sant Antoni un d’ells. 
• Enfortiment d’experiències comunitàries (bancs del temps, mercats d’intercanvi, etc.) 

i al voltant de l’economia de les cures  
• Suport a iniciatives d'inclusió laboral en col·lectius específics (migrants, dones, etc.)  
• Senyalització atractiva i innovadora que permeti identificar les zones comercials de 

cada barri i punts de comerç.   
• Promoció dels Mercats de pagès i de punts de venda per pagesos (vinculat també a 

la proposta: Dinamització i enfortiment dels mercats i parades de venda de pagès) 
• Creació i impuls del sector d’indústries creatives vinculat a l’economia social i el 

consum responsable. 
• Promoció de menjadors amb productes ecològics als equipaments educatius, 

sanitaris i serveis socials.   
 
 
Eix 4 - Dret a la ciutat 

• Desenvolupar el Pla de Solars de l’Eixample. Procés d’adquisició de vuit solars del 
districte, entre ells el solar de l’antic teatre Talia (Av. Paral·lel, 100) i el solar adjacent 
als Jardins dels Tres Tombs (Calàbria 2). 

• Creació del nou espai veïnal al Mercat de Sant Antoni 
• Estudis previs per a la remodelació de les rondes Sant Antoni i Universitat  
• Desenvolupar els projecte d’ Eixos Verds a cada barri amb l’ objectiu de pacificar i 

obrir els carrers:  
o Prolongació de Tamarit 
o Ronda de sant Antoni. Tram Urgell-Floridablanca Reurbanització - Tram 

Floridablanca-Pl. Universitat 
• Seguir desenvolupant el projecte d'entorns escolars. Ampliació i millores als 

xamfrans de més de 15 escoles. Els “ecoxamfrans” recuperen espais abans dedicats 
al trànsit amb l' objectiu de crear zones segures i per a la socialització dels escolars i 
les seves famílies.  

• Pla Manteniment integral de l’Eixample: millores de les voreres de Viladomat i Manso 
• Millora de l’Espai de Gent Gran St. Antoni en el marc de la intervenció global 

Biblioteca Joan Oliver-Espai gent gran  
• Millores i reformes de diversos Interiors d’illa del districte com espais d' esbarjo pel 

veïnat: Interiors d’illa dels Tres Tombs i de Mercè Vilaret 
• Ampliació i millores als xamfrans de l’escola Sagrat Cor (c/Aldana 1) i altres del 

districte 
• Avançar en la prohibició d’estacionament de motos sobre les voreres, vetllant pel 

compliment de la normativa baixant les motos a la calçada. 
• Noves promocions d'habitatge: projectar habitatge dotacional al solar del Talia (Av. 

Paral·lel, 100) 
• Impulsar un servei davant el mobing immobiliari.  
• Exercir el dret a tempteig i retracte amb l’objectiu d’ampliar el parc de pisos de 

lloguer social.  
• Ampliació del parc de pisos de lloguer del Districte de l’Eixample:  

o Germanetes (Borrell), 35 habitatges en construcció, lliurament estiu 2020.  
o Germanetes (Viladomat), 47 habitatges dotacionals, lliurament inici 2022. 

• Unir el tramvia per la Diagonal, des de les Glòries fins a Passeig de Sant Joan.  
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Eix 5 - Aprenentatge, creativitat i vincles 

• 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. 

• Rehabilitació i millora dels Centres Cívics del Districte. Remodelació del pati de 
butaques del teatre del Centre Cívic Cotxeres Borrell. 

• Definir i construir la ubicació definitiva de l’Escola Entença 
• Procés de transformació dels patis escolars en el marc d’emergència climàtica i amb 

perspectiva de gènere. Dur a terme les millores necessàries als patis escolars per tal 
de mitigar les conseqüències derivades de l’emergència climàtica (espais d'ombra, 
punts d' aigua...). 

• Consolidar el Festival de les Arts Tangent, que es desenvolupa al juliol als centres 
cívics del Districte. 

• Anàlisi del nomenclàtor actual, i proposta de canvis: feminització del nomenclàtor i 
visibilització de dones en la memòria democràtica. 

• 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. 

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

 
 
Eix 6 - Governança 

• Promoure experiències de cessió i autogestió amb entitats i col·lectius en 
equipaments i espais públics. 

• 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. 

• Introduir indicadors de gènere en la recollida de dades d’activitat i gestió dels 
diferents serveis del Districte. 

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

 


