
Acta del Consell de Barri del Fort Pienc, 24 maig 2016. Transcripció literal de l’enregistrament.     1 

 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori - Districte de l’Eixample 
 
València 307, 3a planta 
08009 Barcelona 
Telèfon 932 91 62 60 
ajuntament.barcelona.cat/eixample 

 
 
 
 

Acta del Consell de Barri de Fort Pienc 
 
 
 
 
Data:   24 de maig de 2016 
Lloc:    Centre Cívic Ateneu Fort Pienc - Sala d'actes 
Hora:    19:20 h 
 
 
Ordre del dia:  Transformadors. Full de ruta del futur Casal de Barri. 

Retorn procés participatiu del Programa d'Actuació 
Municipal i de Districte. 
Precs i preguntes. 

 
 
 
Presideixen la Taula: 

Sr. Agustí Colom Cabau, Regidor del Districte 
Sr. Màxim López Manresa, Gerent del Districte 
Sr. Jordi Matas Vilà, Conseller del barri 

 
 
 
 

 
 
Sr. Agustí Colom 
 
En primer lloc, agrair la vostra assistència. Aquest és el segon Consell de Barri 
del Fort Pienc. Com vam dir en el primer, volíem donar un toc de diferenciació 
als consells de barri en la línia que mantinguessin el torn de paraules ―que 
deixaríem per al final― perquè qualsevol veí o veïna pugui preguntar al regidor 
qualsevol qüestió, però que el gruix del Consell de Barri el poguéssim destinar 
a treballar alguns temes que són rellevants per al barri. Això ens permet 
connectar amb les comissions de seguiment i fer aquell procés de participació 
real des del punt de vista de tenir els espais per poder-lo realitzar. I, d’alguna 
forma, els consells de barri són o bé punts d’inici de determinats debats que 
després es treballen a través de les comissions de seguiment o són retorns fruit 
d’aquest treball. Per tant, permeten que qualsevol dels veïns o veïnes que hi 
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assisteixin pugui estar al cas dels debats i de les decisions que es van prenent 
al voltant d’aquests temes.  
 
En aquesta línia, avui us portàvem dos temes, dos temes que s’han començat 
a treballar, i que s’han estat treballant en aquestes comissions. Un és 
l’elaboració del PAD, el Programa d’actuació del districte. Sabeu que quan 
s’inicia qualsevol legislatura, hi ha un procés d’elaboració del que és aquest 
Programa d’actuació del districte, en el qual s’expressa quina serà la voluntat 
de treball, els temes que es tractaran en el barri i en el districte durant tota la 
legislatura. Aquest procés normalment té un cert grau de participació, però 
nosaltres li volíem donar un element de participació molt més potent. Per tant, 
tenir eines que ho permetessin. Vam iniciar l’elaboració del PAD, i avui el Jordi, 
el conseller de barri, us explicarà el retorn d’aquesta valoració del PAD.  
 
I l’altre tema que avui volíem centrar és el tema de Transformadors. Sabeu que 
Transformadors és un tema que quan vam començar el mandat vaig 
assenyalar en un Ple... més enllà de les opinions de cadascú, però des de 
l’opinió de la regidoria del Govern el que plantejàvem és que no existia en 
aquell moment el consens necessari per tirar endavant el projecte funcional que 
inicialment estava previst. Crèiem que era bo fer l’esforç de trobar aquest 
consens. I, de fet, el que vam fer va ser iniciar un procés de participació, 
l’havíem acotat, assenyalàvem que aquest procés s’havia de fer amb certa 
rapidesa perquè ens permetés fer el procés de deliberació i arribar a uns 
consensos, però també poder endegar el projecte. Avui, d’alguna forma, el 
Jordi us explicarà el retorn de tot aquest procés, us explicarà com ha anat, com 
està, quina és la perspectiva i quin és el calendari a partir d’ara.  
 
Per tant, és la idea que us deia al començament, tenir l’espai per poder debatre 
alguns temes amb major intensitat i després deixar per al final, després 
d’aquests dos temes, el torn obert de paraules sobre qualsevol tema.  
 
Per tant, jo us agrairia, com a moderador de la sessió, perquè parlarà el Jordi, 
que tant quan parlem del PAD com quan parlem de Transformadors, qualsevol 
intervenció vostra sigui només sobre aquests temes, PAD i Transformadors, i 
cap al final deixarem el torn obert de paraula per poder parlar.  
 
El temps que hi podem dedicar ens permetrà tenir un espai de temps, que no 
serà fins molt tard, però poder parlar de qualsevol tema que us preocupi del 
barri. 
 
Ciutadà 
 
Us faria res presentar-vos, per als qui no us coneixem?  
 
Sr. Agustí Colom 
 
Sí. A la meva dreta hi ha el Màxim López, que és el gerent del Districte. El Jordi 
Matas, que és el conseller del barri, i jo, que sóc Agustí Colom, el regidor.  
 
Sr. Jordi Matas 
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Bona tarda.  
 
Com ha comentat l’Agustí, avui la proposta de l’ordre del dia és una proposta ja 
treballada en aquestes comissions de seguiment que vam escollir, on hi ha 
representades les diferents entitats, sensibilitats, i fins i tot algunes veïnes i 
veïns del barri que es van apuntar en l’últim consell.  
 
Bàsicament, el que hem fet des de l’últim Consell de Barri, on vam acordar, si 
ho recordeu, el procés participatiu per definir els usos de Transformadors, ha 
sigut realitzar aquestes sessions i establir aquests usos del nou edifici de 
Transformadors.  
 
Durant les setmanes passades els serveis tècnics de l’Ajuntament ja han 
passat per les cases dels veïns a fer totes les feines de preparació per a 
l’enderrocament, i si tot va bé, aquest dilluns començaran les obres de 
l’enderrocament de l’edifici.  
 
Recordar que d’aquest procés participatiu el que en va sortir, a grans trets, és 
la proposta de crear un casal de barri que motivi. Les seves línies de treball 
serien l’associacionisme, la formació i la cultura, incorporant aquest espai 
d’adolescents. I que a més a més, a l’edifici hi hagi usos compartits. Una de les 
plantes estaria dedicada a un espai de gent gran, i a l’altell hi haurà un punt 
d’informació juvenil fins que no hi hagi un espai jove pròpiament dit a l’Eixample 
que pugui tenir aquest punt d’informació juvenil.  
 
Aquest seria el punt de partida. El que sí que vam determinar és que aquest 
equipament seria gestionat amb gestió cívica. Per tant, seria un equipament de 
proximitat perquè les entitats i el teixit associatiu del Fort Pienc poguessin 
gestionar-lo i desenvolupar-lo per consolidar-lo i fer-lo créixer.  
 
Llavors, avui la proposta que us portem és el full de ruta de Transformadors. 
Hem establert quatre etapes. Portem aquesta proposta a debat i a aprovació 
del Consell de Barri. Primer el que proposàvem era posar-nos d’acord en els 
passos a seguir. Per tant, consideràvem que era important compartir el 
procediment i que ens donem el temps per incorporar les aportacions que 
aquesta proposta inicial necessiti. I que sigui la mateixa Comissió de 
Seguiment la que assumeixi el lideratge d’aquest procés.  
 
Aquest és el moment en què estem. Ens podríem donar fins al setembre 
d’aquest mateix any, per després entrar en una fase de propostes de models 
de gestió cívica. Dins de la gestió cívica trobem diferents especificitats, i, per 
tant, crèiem important que tant el teixit veïnal com les mateixes veïnes i veïns 
del barri del Fort Pienc poguessin saber quines són aquestes possibilitats, i que 
cadascú pogués defensar els models que millor li semblin. Parlar de què 
s’entén per gestió cívica, qui pot exercir la gestió cívica, quins tipus de gestió 
cívica existeixen a la ciutat, si hi ha propostes innovadores o no de les que ja 
existeixen. És a dir, fer un treball que serveixi a les entitats de coneixement per 
després poder prendre una decisió en millors condicions. A aquest procés li 
dedicaríem un trimestre ―octubre, novembre i desembre― i després 
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passaríem a la fase d’elecció del model de gestió. És a dir, un cop sabem les 
diferents possibilitats i propostes, cal veure quina és la que s’ajusta més i amb 
la que ens sentim més identificades, i serà la proposta amb la qual elaborarem 
el casal de barri del Fort Pienc. Per això proposàvem que la Comissió de 
Seguiment fes una proposta concreta, o les que hi hagi, perquè un consell de 
barri l’aprovi i començar a treballar el projecte a implementar. Això seria durant 
el primer trimestre de 2017. Llavors quedaria tot el 2017, fins a finals de 2018, 
per treballar la proposta ja en si.  
 
Bàsicament aquest és el calendari. No sé si hi ha dubtes, propostes, 
aclariments... 
 
Sr. Marc Daroca 
 
Aquest calendari es quedarà així independentment de l’entrada del PSOE al 
Districte?  
 
Sr. Jordi Matas  
 
Si el Consell de Barri aprova aquest calendari, el Consell de Barri és qui 
decideix.  
 
Sr. Toni Estopiñà 
 
Prego que qui intervingui doni el nom per poder-lo recollir a l’acta, si us plau.  
 
Sr. Jordi Matas 
 
El Toni Estopiñà és el tècnic de barri i fa l’acta.  
 
Sra. Gisela Boronat 
 
Gisela Boronat, de l’Associació de Veïns.  
 
El calendari a nosaltres ens principi em sembla bé. I les reunions com es 
convocaran? A proposta d’algú que les proposi o serà a través del Districte? 
Per exemple, la comissió de Transformadors que vam fer fa molt temps que no 
ens trobem. Estaria bé, per començar a posar fil a l’agulla, saber com 
començarem a treballar.  
 
Sr. Jordi Matas 
 
La proposta és que qui assumeix el lideratge d’aquest procés és la mateixa 
Comissió de Seguiment del Consell de Barri del Fort Pienc. Per tant, la 
Comissió de Seguiment és la que marca els tempos de treball de la mateixa 
comissió, i hi ha una part d’aquest debat que és públic i, per tant, s’ha de fer en 
sessió oberta. En canvi, la preparació de les sessions obertes la faríem 
conjuntament dins de la Comissió de Seguiment.  
 
Sra. Gisela Boronat 
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Com ja vam fer abans? 
 
Sr. Jordi Matas 
 
Sí, el que passa és que per al procés participatiu vam constituir un grup 
promotor propi, perquè encara no teníem la Comissió de Seguiment. Ara que 
tenim la Comissió de Seguiment com a òrgan representatiu del barri, faríem 
servir la mateixa Comissió de Seguiment.  
 
Totes heu vist el document? 
 
Podem donar una mica de temps per després fer les intervencions.  
 
Sr. Agustí Colom 
 
Alguna qüestió més sobre aquest tema?  
 
Sr. Marc Daroca 
 
Hola, sóc el Marc Daroca, de l’Assemblea de Barri. Pel que fa al punt 
d’informació juvenil, quin és el model de gestió d’aquest punt?  
 
Sr. Jordi Matas 
 
En principi, el punt d’informació seria com tots els altres punts d’informació.  
 
Sr. Marc 
 
Que és? ... 
 
Sr. Màxim López 
 
El punt d’informació juvenil es gestiona a través de la Direcció de Joventut de 
l’Ajuntament, en coordinació amb el Districte. Com deia el Jordi, és el mateix 
model que tenen els altres punts d’informació. La diferència amb el punt 
d’informació que tenim al carrer Consell de Cent és que pertany a la 
Generalitat, però ho fan els d'informació de l’Ajuntament. En principi és un 
contracte de serveis. Es fa un contracte de serveis a una empresa que dóna 
tota la prestació de serveis. S’està definint el procés participatiu, si hi ha alguna 
addenda a la cartera de serveis que s’hagi de modificar... però entenem que és 
un punt d’informació juvenil, no és un element de desenvolupament d’activitat. 
Per tant, és el punt on l’Ajuntament dóna tota la informació d’interès per als 
joves del districte. I es fa en coordinació amb qualsevol dels altres serveis de 
l’Ajuntament i d’altres administracions.  
 
Sr. Marc Daroca 
 
Esteu pensant ja en alguna de les empreses del sector? 
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Sr. Agustí Colom 
 
És un procés de licitació i, per tant, no podem anticipar quina serà l’empresa.  
 
Sr. Màxim López 
 
Aquella que en aquell moment estigui gestionant el conjunt de serveis de 
l’Ajuntament o específicament l’ampliació d’aquell punt d’informació.  
 
Sr. Marc Daroca 
 
Gràcies.  
 
Sr. Jordi Matas 
 
En tot cas, el punt d’informació no estaria vinculat al casal de barri. 
 
Sr. Jaume Alcántara 
 
Hola, bona tarda.  
 
Sóc Jaume Alcántara, del Consell Ciutadà de l’Eixample.  
 
Un aclariment, qui forma part de la Comissió de Seguiment? I qui en pot formar 
part, de la Comissió de Seguiment? 
 
Sr. Jordi Matas 
 
Ara no diré la llista completa. De la Comissió de Seguiment, en formen part: 
l’Associació de Veïns, l’AMPA del Fort Pienc, i tenim convocats la gent del 
Roser, tenim la Coordinadora d’Entitats de l’Eixample, l’Associació de 
Comerciants Eix Fort Pienc, hi ha la gent d’Exigim Espais. A les comissions de 
seguiment hi poden assistir tots els grups municipals. I a l’últim Consell de Barri 
s’hi va apuntar una persona que ha vingut a una de les comissions de 
seguiment. També l’Assemblea de Barri.  
 
Sr. Agustí Colom 
 
Està oberta a qualsevol qui s’hi vulgui apuntar.  
 
De fet, en l’anterior s’hi va apuntar una persona.  
 
Sr. Alcántara 
 
Havia rebut un input que deia no estava oberta. Per això ho preguntava. És a 
dir, està oberta a entitats? 
 
Sr. Jordi Matas 
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Sí, sí, la vam obrir. Ara, és un espai de treball, si ara totes vosaltres em 
diguéssiu que hi voleu entrar, jo entenc que deixaria de ser un espai de treball. 
La vam obrir durant el primer Consell de Barri, perquè tothom qui volgués 
formar-ne part tingués l’oportunitat de fer-ho. Si hi ha alguna petició més, la 
gestionarem.  
 
Jo entenc que no és un espai on hauria d’entrar-hi i sortir-ne gent 
contínuament, sinó que requereix un compromís. Per tant, si hi ha gent que vol 
treballar en aquesta línia, la comissió segueix oberta. No sé si m’explico. Si hi 
ha un parell de persones que hi volen entrar, està oberta, si hi ha 25 persones 
que hi volen entrar, deixa de ser l’espai de treball que pretén ser.  
 
Sr. Toni Coll  
 
És un espai de coordinació entre consell de barri i consell de barri.  
 
Sr. Jordi Matas  
 
Doncs donem per aprovat el full de ruta de constitució del casal de barri de 
Transformadors i, per tant, emplacem la Comissió de Seguiment del Consell de 
Barri a desenvolupar-ho, d’acord? (Veure annex 1). 
 
Sobre el Pla d’actuació del districte, vam presentar un document inicial de Pla 
d’actuació del districte sobre el qual després vam fer un munt de debats durant 
tot el procés de Decidim Barcelona. Es va obrir aquesta aplicació online on qui 
volgués podia fer les seves aportacions i, a més a més, votar altres propostes. 
En el document que teniu, no hem fet còpies per a tothom, però a totes les que 
us heu apuntat per correu, se us pot enviar el document perquè el tingueu en 
format electrònic. (Veure annex 2). 
 
Si us hi fixeu, hi ha un lloc on diu quins suports ha tingut cada una de les 
propostes. Per tant, podeu veure el full de suport que té cada proposta. A més, 
aquest document que teniu és el document inicial, barrejat i amb les 
aportacions que durant tots aquells debats que es van fer durant dos mesos es 
van fer respecte a les propostes inicials. Per tant, aquest document és el 
document d’aprovació inicial que va al Ple de l’Ajuntament perquè s’aprovi. 
Aquest és el document que ha anat a debat de discussió política, és un 
document que s’ha constituït a partir de la proposta inicial de l’equip de govern 
més les aportacions que s’han fet durant aquest procés de debat.  
 
Veureu que aquí hi ha totes les del districte, podeu identificar més o menys les 
que són del Fort Pienc, però penso que les més destacades són les següents. 
Transformadors, el fet de generar un casal de barri a Transformadors crec que 
és una de les apostes importants del barri per a aquest mandat. Una altra de 
les coses importants, i que crec que s’ha de destacar, és tota la trama d’eixos 
verds amb relació a la mesura de govern que es va presentar aquesta setmana 
passada, de com omplim els carrers de vida. En aquest sentit, al Fort Pienc, 
com guanyem espai en aquests eixos verds, que seria l’eix de Sicília. Aquesta 
mateixa setmana hi ha una primera trobada amb la Comissió de Seguiment per 
plantejar un inici de treball a la plaça triangular que hi ha entre Alí Bei, Sicília, 
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carrer de Ribes, aquell costat de la plaça, per tendir a la conversió en zona de 
vianants del tros de Sicília entre Ausiàs March i Alí Bei. Sempre em faig un 
embolic entre Casp i Ausiàs March, però crec que és Ausiàs March el que va 
d’eix verd. Quant al Fort Pienc, aquesta és la part més avançada. 
 
Pel que fa a sanitat, hi ha tot el repte de trobar una localització i instar la 
Generalitat perquè construeixi el nou CAP. La proposta és que això sigui en el 
solar de Nàpols amb Gran Via, on ara s’ha obert provisionalment l’àrea de 
gossos.  
 
Pel que fa a educació, sabeu que aquest any en la matriculació ―falta veure la 
matriculació definitiva―, però en la previsió, a l’Eixample faltaven cinc classes, 
que són dues escoles i mitja. Per tant, s’han hagut de reubicar aquests grups a 
algunes escoles del barri. I en el cas del Fort Pienc, hi ha un grup addicional a 
l’escola Ramon Llull. Això vol dir que aquesta zona de l’Eixample està 
distribuïda en dues zones educatives, la dreta i l’esquerra, i en aquesta zona 
ens falta una escola d’infantil com a mínim. Per tant, aquesta és la voluntat de 
treball de l’equip de govern perquè l’any que ve hi pugui haver una nova escola.  
 
Pel que fa a les escoles bressol, a l’Eixample hi ha l’ampliació de l’escola 
bressol dels Tres Tombs, al barri de Sant Antoni, i s’estan construint noves 
escoles bressol a la Sagrada Família, al costat de l’escola dels Encants, i a la 
zona de Germanetes. Però encara som dels barris on tenim més necessitat 
d’escoles bressol públiques i, per tant, en el PAD podeu veure que hi ha el 
compromís durant el mandat de buscar els solars on poder desenvolupar 
aquesta escola bressol.  
 
I quant a l’institut, hi ha un mandat del Plenari, que és instar la Generalitat que 
construeixi l’Institut Angeleta Ferrer en el barri. Per tant, això també ho hem 
inclòs en el PAD ja que, a més, va sortir en el debat d’educació.  
 
A part d’això, en l’àmbit ambiental, a la placeta aquesta hi ha la proposta de 
crear i ampliar el Punt Verd que hi ha actualment i vincular-lo a l’escola.  
 
I pel que fa als joves, de política de joventut, sabeu que aquí en el districte no 
tenim espais específics per a joves i, per tant, en el PAD el que surt és que, just 
davant de l’escola dels Encants hi ha un edifici, on hi ha l’acord veïnal i per part 
de les entitats juvenils que pugui ser destinat ―físicament és a la Sagrada 
Família― a un espai jove de l’Eixample. Falta que això passi per la comissió de 
Glòries, on s’acorda què i on va cada equipament. A més a més, treballar per 
donar sortida a la Casa Groga. Està en una situació de descuit, diguéssim, tant 
administratiu com de manteniment, i, per tant, cal ordenar una mica totes les 
activitats de la Casa Groga.  
 
Pot ser que m’hagi deixat coses, segur que hi ha altres coses al PAD, però amb 
quatre pinzellades crec que aquests són els titulars del que diria el Pla 
d’actuació sobre el barri del Fort Pienc.  
 
Obrim un torn de paraules.  
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Sra. Raquel 
 
Sóc la Raquel, vinc en nom de la Plataforma de Famílies sense Plaça.  
 
Estic veient que teniu pensat anar obrint escoles, però el problema ja no és a 
P3, que ens hem quedat més de 300 famílies sense primera opció, a l’escola 
pública, sinó a P4, P5 i primer. No tenim plaça pública i no podem escolaritzar 
en plaça pública. Quins remeis poden posar a aquestes famílies que estem 
sense plaça? Ningú ens ajuda. El Consorci ens diu que ens quedem fora del 
sistema perquè nosaltres volem. I des de l’àmbit polític tampoc hi ha gaire 
resposta.  
 
Sr. Agustí Colom 
 
El que succeeix al conjunt de l’Eixample... de fet, hi ha una situació similar tant 
a l’Esquerra com a la Dreta, és a tot el conjunt de l’Eixample. El que s’està 
produint és un increment d’una demanda de places d’escola pública en 
detriment de la concertada. Amb la qual cosa, ens anem trobant que encara 
que el saldo, a l’Eixample, és una mica positiu a favor d’un major increment de 
la demanda d’escola pública respecte a la concertada, en general el que hi ha 
és que es produeix a la vegada no tant una falta de places, em sembla que no 
són gaires places, però el que sí que hi ha és una diferència important entre 
plaça pública i concertada.  
 
Fins ara, durant els últims anys el que s’havia fet, més enllà que no s’havia 
creat cap escola pública més, era dir a les famílies: «Vostè vol anar a la 
pública, però té escoles concertades, vagi a l’escola concertada.» 
 
Nosaltres aquest tema ens l’hem plantejat i aquest any hem cregut que era 
important donar satisfacció a una demanda creixent d’escola pública, i, per tant, 
que no s’hauria de buscar la solució fàcil d’encabir-los a la privada. Això és 
veritat que té un cost immediat, i és que si hi donem resposta, es creen els 
bolets a les escoles... 
 
Sra. Raquel  
 
Que no els volem. 
 
Sr. Agustí Colom 
 
Jo ja ho vaig dir en un Ple, de miracles no n’hi ha. Nosaltres el que hem fet 
aquest any és obrir l’escola Entença, que són 50 nens d’entrada, amb el bolet 
seria una altra línia, i ho hem fet. Inclús l’obertura de l’escola Entença va estar 
perillant i, de fet, va ser una aposta forta del Districte de trobar un espai, amb 
totes les limitacions que significa poder trobar aquest espai i mirar els usos que 
se li dóna, perquè es materialitzés l’existència d’aquesta escola.  
 
Per tant, això no es fa d’un dia per l’altre. S’ha de programar, s’ha de planificar, 
s’han de tenir els espais corresponents i, per tant, el resultat d’avui és el treball 
de dos, tres o quatre anys. Es treballa amb temps. És a dir, nosaltres som 
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conscients que aquí tenim un problema i que li hem de donar solució, però la 
solució no és immediata, sinó que la treballem abans.  
 
Per tant, si optem per no reubicar-los a les escoles concertades, vol dir que 
necessàriament es genera una sobreocupació a les escoles públiques 
existents. Som conscients que això té un avantatge, o un element en positiu, i 
és que fa visible que hi ha una demanda d’escola pública, que hi ha menys 
demanda a les escoles concertades i privades, però també és veritat que això 
el que fa és sobrecarregar l’escola pública i deteriorar els serveis i la qualitat de 
l’escola pública, quan la qualitat és el que havia fet que els pares i mares 
haguessin escollit una escola pública en concret.  
 
Què és el que nosaltres estem plantejant? I amb el Consorci ho hem estat 
parlant i comentant. Més enllà de posar, aquest any, aquesta escola Entença, 
el que cal és trobar una solució immediata, o intentar trobar una solució. No és 
fàcil, perquè a l’Eixample justament el que no tenim són espais. Si hi hagués 
espais, podríem tornar a crear barracons, que seria una solució provisional.  
 
Sra. Raquel 
 
No ens importaria.  
 
Sr. Agustí Colom 
 
Però necessitem tenir espais.  
 
Sra. Raquel 
 
Sí que n’hi ha. 
 
Sr. Agustí Colom 
 
No n’hi ha, si hi hagués espais no estaríem en aquesta situació. Si hi ha algun 
espai lliure a l’Eixample, és un espai que té un destí. Si hi poses una escola, vol 
dir que va en detriment d’algun altre destí. És a dir, s’està reclamant l’Angeleta 
Ferrer com a institut i allà hi poses un barracó de primària, vol dir que en els 
propers anys allà no hi ha possibilitat de reivindicar l’Angeleta Ferrer com a 
institut. Per tant, quan parlem d’espais, pot anar en detriment d’altres coses.  
 
Nosaltres el que hem fet és fer una solució, el mal menor, que és crear un grup 
bolet. Som conscients que els bolets que s’han creat provoquen una pressió i 
que, per tant, s’hi ha de trobar una solució. El que hem plantejat amb el 
Consorci és començar a treballar per intentar buscar solucions de cara al curs 
que ve. I això vol dir veure com som capaços de generar algun espai que ens 
ho faciliti. Ara no és possible, però de cara al curs que ve hi ha més 
possibilitats. De la mateixa forma que vam haver d’escarrassar-nos per trobar 
l’espai de l’Escola del Treball, potser hi ha algun altre punt on podem anar. Això 
ho farem.  
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Hi ha altres propostes, i hi ha el compromís del Consorci i del comissionat, el 
Miquel Essomba, de començar-ho a treballar perquè trobem algunes solucions i 
que siguin solucions que permetin, de cara als propers cursos i propers anys, 
habilitar més places públiques en el districte.  
 
Sra. Raquel 
 
Les places públiques seran només per a P3? Jo per exemple he d’escolaritzar 
la meva filla, no la tinc escolaritzada, i no hi ha places públiques a cap centre. 
 
Sr. Agustí Colom 
 
A veure, el problema en aquests moments és que com que hi ha tanta tensió 
sobre les places públiques, el que succeeix és que en general, qui no entra a 
P3, quan entra ja manté la línia. També, les altres places, una vegada la gent 
aposta per l’entrada a P3, vol dir que les places que es generen a P4 o P5 
normalment acaben sent només places de moviments que hi pugui haver, de 
gent que abandona la plaça per motius de trasllat. Quan hi ha moments de 
molta feina, hi ha més possibilitats que hi hagi moviments. Amb la situació 
econòmica general, segurament ens trobem en una situació de menys 
moviment. Si som capaços de dotar de més places i això ens permet reduir la 
pressió, és possible que això faci que tot el sistema estigui una mica més 
descongestionat, i això permet trobar places no només a P3, sinó també a 
altres cursos, però això passa perquè tenim un sistema tan tensat que ja 
tothom intenta entrar a P3, perquè sap que si no entra a P3, no podrà entrar en 
altres cursos i, per tant, ja bloqueja la plaça, i normalment en una situació en 
què no hi ha molt de moviment, s’acaba bloquejant qualsevol possibilitat. Són 
coses que ens passen, com també ens passen a primer d’ESO, i hi ha la 
voluntat de trobar solucions que vagin precisament a fer un canvi en la 
concepció, i és a favor de facilitar aquest nombre de places.  
 
De fet, la situació de l’Eixample és insostenible, la diferència entre les 
demandes de plaça pública i les places existents no només és pel creixement, 
sinó bàsicament perquè hi ha un decreixement de la voluntat de portar els nens 
i les nenes a les escoles concertades. Per altre costat, hi ha unes noves 
dinàmiques, uns canvis de valors, hi ha una valorització de la pública en 
detriment de la concertada, amb la qual cosa nosaltres podem estar satisfets. 
Creiem que és un bon camí, però hem de donar-li una solució.  
 
L’únic que puc dir-te en aquests moments és que som conscients que existeix 
aquest problema. Penseu, a més, que l’any que ve... és a dir, l’any passat es 
van crear uns quants bolets, i es va dir que ja no tornaria a passar, però no es 
va fer cap previsió. Aquest any hem vist que les bones paraules no serveixen 
per a res, les capacitats de previsió són bastant nefastes, i, per tant, quina és la 
tendència? Sabem que l’any que ve no es podrà, perquè pràcticament les tenim 
totes, no podem anar generant bolets, hem de trobar solucions. Hi ha alguna 
solució d’ubicació que s’està estudiant i, per altra banda, solucions més 
agosarades.  
 
Sra. Raquel 
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Una pregunta més. Suposo que us haureu adonat que hi ha escoles on ningú 
vol anar. Les famílies estem buscant un model educatiu que sigui alternatiu i no 
tradicional. Aquest any heu fet el bolet al Ramon Llull i està ple pel bolet, però 
no per sol·licituds de pares que vulguin anar-hi. Aquest any, l’any passat i 
l’anterior. El Ramon Llull ha anat a la baixa totalment perquè el model educatiu 
no correspon amb el que volen les famílies d’ara.  
 
Sr. Agustí Colom 
 
No és veritat... El bolet ha sumat, per tant, no... Crec que si volem defensar 
l’escola pública no podem contribuir a crear estereotips que no s’adeqüen a la 
realitat. La Ramon Llull, com altres escoles, ha tingut una demanda. Si s’ha 
creat un bolet vol dir que hem sumat respecte al que teníem. De fet, posar el 
bolet en aquesta escola deteriora la capacitat del projecte educatiu que té la 
Ramon Llull. Nosaltres som partidaris d’una escola pública que sigui àmplia i 
que tingui capacitat. Ens preocupa veure que en alguns barris hi ha escoles 
públiques que plasmen la realitat cultural existent al barri i altres no. Creiem 
que això s’ha de poder plasmar en el conjunt. És veritat que hi pot haver 
projectes diferents i, per tant, l’escola pública intenta afavorir la diversitat de 
projectes, però, en aquests moments, les qualitats de l’escola pública s’han de 
plantejar en termes generals. Els projectes tots estan per tenir bons resultats, i 
en aquests moments s’està fent un esforç. És veritat que alguns tenen 
l’avantatge de tenir una escola nova, amb uns serveis nous, amb unes 
prestacions noves, i això també té uns beneficis que no tenen altres escoles 
que tenen edificis molt més antics. Per tant, nosaltres el que hem de fer és 
donar aquests nivells de qualitat i que totes assumeixin la pluralitat de la realitat 
social que tenim i, per tant, això ho han d’assumir totes les escoles. 
 
Sr. José Luis Flores 
 
Una pregunta d’una cosa que no acabo d’entendre. La despesa monetària 
d’una llar és la mateixa si el nen o la nena va a una escola pública que si va a 
una concertada?  
 
És que pel discurs que estàs fent, i jo no tinc fills ni nebots, però crec que quan 
vas a l’escola concertada, perquè crec que ho són quasi el 100% de l’Eixample, 
no tens la mateixa despesa.  
 
Sr. Agustí Colom 
 
En principi la despesa és la mateixa.  
 
Sr. José Luis Flores 
 
A mi no m’interessa dir a la gent «en principi», sinó què suposa en realitat per a 
la família.  
 
Sr. Agustí Colom 
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En principi la despesa és la mateixa. Dic en principi perquè no hi pot haver una 
despesa diferent. Si hi hagués una despesa diferent, seria il·legal. Ara, quan 
s’ha fet algun estudi per intentar esbrinar-ho, a vegades hi ha algunes escoles 
que utilitzen fundacions i aquí creen algun tipus... o algú podria pensar que 
presten alguns serveis addicionals, i un no sap si aquests serveis addicionals 
contribueixen o no a crear segregació. En principi no es podria fer. Per parlar 
d’això cal dir: escola tal, lloc tal. Quan s’han fet aquests treballs i aquestes 
anàlisis s’han fet a tota la ciutat de Barcelona o en l’àmbit de Catalunya, i 
sabem que n’hi ha algunes que ho fan, però no puc dir-te si a l’Eixample és el 
cas o no és el cas perquè no tenim aquestes dades. 
 
Sr. José Luis Flores 
 
Jo és que tinc entès que portar els nens als Maristes o als Escolapis no et surt 
igual que portar-los a la pública. Això en primer lloc.  
 
I segon, quant a la reducció de l’escola concertada respecte a la pública, jo 
crec que no només és per la qualitat de la pública, sinó pel tema de la crisi.  
 
Sr. Agustí Colom 
 
Segurament que estem parlant d’altres escoles i no dels Maristes. Hi ha 
algunes escoles concertades que estan en més línies d’elit i aquí tindríem 
alguna d’allò... A vegades, a través dels Serveis d’Educació de la Generalitat, si 
descobreixen que hi ha alguna pauta... 
 
Sr. José Luís Flores 
 
Sí que hi ha, per exemple, que pagues apart en qualsevol concertada... 
 
Sr. Agustí Colom 
 
No qualsevol concertada. En la concertada la matriculació és única i estan dins 
d’unes pautes.  
 
Sr. José Luis Flores 
 
No, no en qualsevol.  
 
Sra. Charo Martínez 
 
Sóc la Charo Martínez, d’Eixample Sostenible. Canviant totalment de tema, i 
pensant en els edificis que poden estar buits, els veïns demanen molt què 
passa a la placeta on hi ha l’estàtua de Rafael Casanova... 
 
Sr. Agustí Colom 
 
Una cosa, intentem acabar el PAD perquè, si no... 
 
Sra. Charo Martínez 
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Sí, però com que estem parlant que no hi ha locals, que no hi ha res, doncs hi 
ha un edifici que era dels jutjats, que està completament buit, on hi ha molta 
gent que intenta entrar-hi a dormir, i els veïns tenen por que això s’ompli. Em 
refereixo a Girona 2.  
 
I, després, a Alí Bei número 2. Girona 2 i Alí Bei 2.  
 
Sr. Agustí Colom 
 
És el mateix edifici? 
 
 
Sra. Charo Martínez  
 
No, la cantonada de Girona és un. I l’altre, que està al final de la placeta de 
Rafael Casanova, que dóna a Alí Bei i ronda Sant Pere, que està buit totalment 
i té molts pisos. Era dels jutjats. En sabeu alguna cosa? Es pot aprofitar 
d’alguna manera, això? Teniu pensat mirar-vos-ho.  
 
Sr. Agustí Colom 
 
Crec que són privats... 
 
Sr. Màxim López 
 
La primera cosa és que nosaltres hem d’intentar aprofitar allò que ja és de 
l’Ajuntament o el que podem negociar sense despeses que pugui ser utilitzat 
per l’Ajuntament de Barcelona. És la primera prioritat perquè els diners no són 
il·limitats i s’han de fer moltes coses.  
 
Sobre els jutjats, aquest edifici en el seu moment va ser venut a una iniciativa 
privada i en aquests moments és de propietat privada, i el promotor privat està 
desenvolupant un projecte d’habitatges. Per tant, no és previsible, tret que 
tingui algun problema. Si té un projecte amb un horitzó de guanys i ja va fer una 
previsió en el seu moment, no creiem que estigui disposat a una venda. A part 
del cost que tindria comprar això, perquè la nostra prioritat és aprofitar espais 
que poguéssim tenir disponibles per als usos que tenim. Tenim algun espai, no 
molts, per intentar aprofitar. És el cas una mica també d’Alí Bei 2.  
 
Sr. Jordi Galí 
 
Sóc Jordi Galí, veí del Fort Pienc. Voldria fer-vos una pregunta. A partir del 
tema aquest de l’educació, que en realitat m’agrada com el plantegeu, crec que 
és la bona direcció, el que passa és que ara parteix d’una contingència puntual 
que em sembla que hi ha aquest trasbals de places. I entroncant-ho amb el que 
comentava aquest altre veí, jo faria una reflexió més genèrica. Tinc un fill de 18 
anys que hem volgut que anés a l’escola pública d’aquí el barri i ha estat 
impossible perquè, sense tenir uns ingressos molt alts, no teníem plaça mai. I 
hi ha hagut una doble discriminació de facto perquè tampoc l’hem pogut portar 
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a una escola concertada del barri, perquè la majoria d’escoles del barri, per 
tradició històrica, són de capellans. Aleshores, això vol dir que l’hem hagut de 
portar amb autocar una hora i escaig fins a l’escola Solc, per posar un exemple, 
després a l’escola Súnion. Direu que són elitistes, n’hi ha que són molt més 
elitistes, però són com totes les concertades, que et cobren una quota, perquè 
hi ha una fundació. I l’excusa, perquè a l’escola Solc, a més a més som família 
fundadora de la cooperativa de l'escola Solc, s’està pagant l’edifici, i els pares 
estem pagant amb les quotes la hipoteca de l’edifici.  
 
Òbviament, les escoles públiques no tenen aquesta despesa, les escoles de 
capellans ja ho tenen via desamortització segurament, i el que vull dir amb això 
és que hi ha una situació de facto, com passa amb les mútues de salut i la salut 
pública, que expulsen una sèrie de gent que no és la més desfavorida de la 
societat, segurament, però tampoc... i realment el que vull dir amb això és que, 
no ens enganyem, vosaltres no podeu dir directament que aquesta és la 
situació, però és així. Òbviament, una escola concertada costa entre 400 i 600 
euros al mes tranquil·lament, i via fundació, sense ser res de l’altre món. No 
estem parlant de la TAU, no estem parlant de Sant Peter’s School, ni de coses 
d’aquest tipus. 
 
La meva reflexió és que, òbviament, això és una història que no podeu resoldre 
d’un dia per l’altre. Sobre el solar de l’Angeleta Ferrer, nosaltres fa divuit anys 
que estem al Fort Pienc i abans estàvem una mica més enllà, i jo sempre he 
vist l’anunci que es farà l’escola allà. Penso que ara sembla que hi ha un canvi, 
hi ha gent com nosaltres que en aquell moment intentaves i no et podies 
plantejar i acabaves a l’escola concertada sense protestar, com si fos una cosa 
normal, però no ho era, i ara hi ha molta més gent que no s’ho pot permetre i 
per això hi ha aquesta pressió extra. El tema de la contingència penso que 
l’esteu enfocant bé, i penso que com a ciutat, en la mesura del possible, caldria 
anar més cap a desfer aquesta situació perversa de dir... no dic que hàgim 
d’expropiar els jesuïtes, però alguna cosa més s’hauria de fer. No estaria 
malament, eh, però alguna cosa més s’hauria de fer, penso.  
 
Sr. Agustí Colom 
 
Vaig contestant.  
 
Nosaltres justament el que estem dient és que alguna cosa més hem de fer. Si 
em permeteu, no és el mateix que des d’aquí generis una idea i que el regidor 
la proposi sense haver-la treballat, però sí que estem pensant i estem 
començant a pensar en idees que permetin una mica revertir la situació i poder 
disposar del que és no només una demanda ciutadana per diversos motius, 
sinó que a més forma part d’una concepció que tenim també des del Govern, 
que és afavorir l’escola pública. Durant molts anys el que s’havia fet és que allà 
on hi havia escola concertada, bàsicament religiosa, no es generava escola 
pública, per evitar precisament treure-li demanda, però nosaltres creiem que 
justament el que hem de fer és a l’inrevés, és a dir, afavorir aquesta demanda, i 
si això no va en detriment... no tenim cap obligació d’assegurar a cap escola els 
seus alumnes, sinó que això s’hauran de guanyar ells. Perquè, si no, el que ha 
passat és que l’escola concertada s’ha anat deteriorant perquè com que no 
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tenien necessitat de competir perquè tenien una demanda assegurada, això els 
ha acabat afectant més aviat o més tard. 
 
Per tant, nosaltres tenim algunes idees, les estem treballant, i quan tinguem 
alguna cosa que tingui una certa base, òbviament, ho explicarem, però ara no 
ho podem dir. Es tracta de buscar fórmules per revertir la situació i, per tant, 
l’aposta per l’escola pública no depengui de l’existència o no de privada. Per 
tant, que aquest no sigui un element a tenir en compte quan vulguem fer escola 
pública.  
 
En alguns moments el que es va produir és que es va anar cap a una 
secularització de la privada, però pels motius que sigui, per motius diversos, els 
pares i mares han decidit que encara que el professorat sigui secular, i hi ha 
uns mínims de qualitat, volen apostar per projectes educatius que corresponen 
a l’escola pública, i hem de donar curs a aquestes demandes.  
 
Sra. Gisela Boronat 
 
Hola, torno a ser la Gisela, de l’Associació de Veïns. A mi m’agradaria tornar al 
PAD i m’agradaria preguntar-vos una cosa. Creiem que el PAD està força bé, 
que ha posat el llistó alt, però ens agradaria saber una cosa. Ens heu comentat 
que heu parlat amb el Consorci. L’institut Angeleta Ferrer no sé quants anys fa 
que s’ha de construir. Com començareu a endegar, amb la Generalitat, aquests 
nous projectes? Per exemple, aquí al Fort Pienc els últims vuit o dotze anys 
hem tingut dues escoles noves, la del Fort Pienc i la dels Encants, que és 
limítrofa, i en canvi continuem amb el mateix nombre de places d’institut que 
teníem fa vint o trenta anys. El Fort Pius, que és l’últim que es va construir, em 
fa l’efecte que si no té trenta anys, en té vint-i-vuit. Llavors, com podeu 
emplaçar la Generalitat perquè construeixi aquestes noves places educatives? 
 
També pregunto quan es farà el nou ambulatori o el nou CAP que estem 
demanant tots, perquè una cosa és l’edifici i l’altra cosa és donar-li contingut. 
Llavors, la nostra experiència com a associació de veïns ens demostra que 
moltes vegades es fa l’edifici, però després, a l’hora de donar-hi contingut o 
quan es vol que aquest edifici comenci a funcionar, en molts casos no 
s’assumeix com s’hauria d’assumir o senzillament es diu que no tenen recursos 
i no es tira endavant. 
 
A mi em sembla molt bé trobar nous espais per crear noves escoles i noves 
coses, però és molt important que aquestes coses que demanem es facin i que 
es tirin endavant. 
 
I després, un altre tema que no té res a veure amb això. A mi m’agradaria que 
el tema turístic, que toqueu bastant, s’intensifiqués. Al nostre barri, en algunes 
zones, tot i no ser Sagrada Família, s’està gentrificant el teixit de forma 
important. M’estan arribant publicitats, que les hauria pogut portar, perquè feien 
gràcia, que deien que s’estan venent pisos al Fort Pienc «como inversión, con 
permiso de piso turístico y con un 8% de interés anual de beneficios.» A 
nosaltres, com a veïns i com a comerciants, perquè també formo part dels 
comerciants, això ens preocupa molt. Ens preocupa el tema de la taxa turística, 
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que es controlin la gran quantitat de pisos que no he pogut quantificar que són 
turístics i que no tenen cap tipus de permís, i que els veus, perquè setmana 
rere setmana obren i veus gent sortir i entrar amb maletes, i la setmana 
següent veus gent entrant-hi... Et dius: o és una escala que tenen molts amics i 
convidats o és una cosa d’això... Ens preocupa molt perquè tots els voltants de 
la Sagrada Família han perdut totalment la seva essència de barri, en molts 
casos, i fins i tot els negocis de tota la vida han acabat desapareixent en 
detriment d’altres negoci i d’altres formes... els veïns, en molts casos, no hi 
volen ni viure, perquè entre altres coses no poden ni pagar-ho, perquè per a 
pisos de lloguer et demanen 600 o 800 euros a la setmana, perquè va dirigit al 
turisme. Tot i que això no passa a tot Fort Pienc, sí que hi ha tota una banda 
que toca a Sagrada Família i la cosa en qüestió d’anys o de mesos veus que la 
cosa és un no parar. És un continu. És un tema que també ens preocupa molt. 
 
 
Sr. Agustí Colom 
 
Contesto les dues qüestions. La primera és sobre el tema del Consorci. 
Normalment, fins ara, pel que fa a escoles, instituts i centres sanitaris, quan el 
Consorci construeix, està dotat pressupostàriament, per a les obres i per al seu 
funcionament, és a dir, no tenim espais que estiguin construïts sense el 
funcionament previst. En altres tipus d’equipaments sí que ha pogut passar, 
però en aquest cas no és així. 
 
Com podem obligar la Generalitat? A Barcelona no actua la Generalitat sola 
sinó que actua la Generalitat conjuntament amb l’Ajuntament a través del 
Consorci. En el Consorci l’Ajuntament té una participació minoritària, d’un 40%; 
les competències tant de construcció com la dotació des del punt de vista del 
servei corresponen a la Generalitat, però no ho fa la Generalitat sinó que ho fa 
a través del Consorci. És a dir, si el Consorci arriba a una decisió, és fruit de 
l’acord entre les dues institucions. La feina de l’Ajuntament és posar els espais i 
aquí es fa. El que normalment s’havia fet fins ara, en els últims anys, és que la 
part municipal deia: «Com que sóc minoritari, no tinc capacitat d’incidir.» 
Nosaltres hem fet un canvi una mica substancial, és a dir, nosaltres som 
minoritaris, però amb un 40% és clar que tenim capacitat d’incidir, una ciutat 
com Barcelona té capacitat d’incidir. Per tant, nosaltres amb el Consorci diem 
quina ha de ser la planificació i forcem que la Generalitat destini aquests 
recursos a través del Consorci. De fet, l’escola Entença s’ha posat en marxa 
aquest any, per tant, l’hem posat en marxa. Hem obligat que el Consorci dotés 
aquesta escola, en aquests moments són barracons, però hi ha aquesta 
dotació de la instal·lació. 
 
Tant la comissionada de Salut com el comissionat d’Educació estan treballant 
amb el Consorci per dotar aquesta planificació d’equipaments al conjunt de la 
ciutat. I cal tenir en compte que l’Eixample és un dels districtes en què hi ha 
més manca d’aquests equipaments respecte a altres, tant en l’àmbit d’Educació 
com de Salut. Hi ha el compromís, i s’està treballant, que a l’espai del Bingo 
Billares pugui anar un CAP, s’està treballant amb el Consorci perquè es doti. 
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El cas d’Angeleta Ferrer, en aquests moments sabem que el Consorci no ho té 
plantejat, i la nostra feina és que es plantegi. De fet, amb la consellera 
d’Educació quan vam anar a la inauguració de l’escola dels Encants, quan va 
haver-hi les demandes ella va dir que sí, que faríem algun institut, però que no 
tenia l’espai. Això són paraules, però vull dir que hi ha la voluntat de poder 
pressionar. S’ha de fer, i no sols és pressió, és la planificació. S’ha aturat en el 
procés del CAP del passeig de Sant Joan, davant del que era una primera 
proposta, que es va materialitzar com a fets consumats, a través de la nostra 
pressió i la dels veïns vam aconseguir modificar el plantejament i obtenir uns 
certs compromisos. No és fàcil però estamos en ello, per tant, tenim la voluntat 
de tirar-ho endavant i crec que ens en sortirem, al ritme de la capacitat que 
nosaltres tinguem de pressionar, i també cal tenir en compte la pressió popular 
i veïnal que hi hagi, i els pressupostos, que sembla que augmentaran. És un 
procés polític i de gestió. 
 
Pel que fa al tema turístic: en tot aquest tema no vaig dient «l’any que ve 
tindrem... i l’altre, no sé què», perquè ens diuen «no hi ha espai», falta l’espai. 
Però estem parlant amb la gerent i ho estem treballant. Quan hàgim aconseguit 
un compromís és quan ho direm. 
 
Sra. Gisela Boronat 
 
Ric perquè l’Angeleta Ferrer tenia dia de començament d’obres. Per això ric. El 
meu fill està acabant quart d’ESO i havia d’inaugurar aquest institut. Per això, 
ric, perquè... 
 
Sr. Agustí Colom 
 
Però malauradament no és la mateixa situació. Quan tens uns barracons i 
tenen data de caducitat, com tenim amb l’institut Viladomat, saps que tens un 
problema, tens una bomba de rellotgeria que esclatarà un determinat dia, i aquí 
hi ha un temps. Quan tens bolets a les escoles saps que una quarta línia no la 
pots posar enlloc. I l’any que ve tornarem a estar igual. Fa uns quants anys la 
situació era una mica diferent perquè la pressió que es feia era diferent; hi 
havia molta menys demanda de sector públic, a les famílies els deies que 
anessin a la concertada i se n’hi anaven i no generaven dificultats. Hi havia 
tensions però els mesos de setembre-octubre ja estava resolt. Començava el 
curs i estava resolt. Però si aquest any no es resol perquè la gent diu: «No, no, 
jo és que encara que pugui anar a la concertada, no vull», i per això s’estan 
posant els bolets, vol dir que aleshores estàs tensant la situació. I per això tinc 
esperances que la pressió dels fets ens porti a solucionar-ho. Tant el 
comissionat de Salut com el d’Educació estan fent un esforç de treballar per 
comprometre’s i buscar solucions i que el Consorci les vagi trobant. No és el 
mateix algú que pugui ser una mica més lax que algú que cada dia parli, 
pressioni, interpel·li... L’any que ve veurem si tenim una altra escola més, 
encara que sigui en barracons. Que ho solucionarem tot de cop? No, serà 
difícil, perquè lluitem en molts fronts. 
 
Pel que fa al tema turístic, a nosaltres també ens preocupa. De fet, quan vam 
fer el PEUAT i l’anàlisi de quin era el volum de població flotant respecte a la 
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resident, per seccions censals de Barcelona, va resultar que on teníem més 
població flotant respecte a la resident era en algunes seccions de la Dreta de 
l’Eixample. L’Eixample sortia com un lloc amb molta més pressió en aquest 
sentit que altres zones. Per què? Perquè als espais influeix no només la 
pressió turística, sinó també la pressió comercial d’oficines, que fa que hi hagi 
barris que s’estiguin desertitzant en el sentit que inicialment per la pressió de 
les oficines i ara dels turistes s’està expulsant la població resident. 
 
Nosaltres, primer, per poder trobar solucions hem de fer les preguntes, i per 
poder fer les preguntes hem de conèixer la realitat. El PEUAT ens ha donat 
coneixement de la realitat precisa d’on estan. Nosaltres ho sabíem, però també 
hi havia un element d’intuïció, de coneixement del dia a dia, però ens ha donat 
una capacitat per poder analitzar quina és la realitat i veure on tenim els majors 
conflictes de pressió turística. El PEUAT intenta ser una eina, però no en serà 
l’única ni en pot ser l’única. És una eina que intenta ajudar. 
 
També som conscients que el greu problema que tenim pel que fa als 
allotjaments són els habitatges d’ús turístic il·legals. No sols perquè en són 
molts, sinó perquè ja podem fer el que vulguem amb els altres allotjaments, ja 
podem regular i posar normes i tot el que vulguem, que si tenim una bossa 
d’il·legals molt forta la resta no serveix per res perquè se’ns escaparà. Si és 
fàcil que quan posem una dificultat vagin cap a un il·legal, aleshores, siguem 
realistes, tot el que fem no ens servirà de res perquè no ho podrem regular. 
Nosaltres som conscients que allà és on hem d’actuar de forma important. 
 
Ho estem treballant. Estem treballant amb la Generalitat, jo em reuneixo 
habitualment amb la Generalitat, és un tema que el tenim sobre la taula. Ho 
estem treballant amb la Generalitat. L’Ajuntament de Barcelona havia utilitzat 
un mecanisme que era bàsicament d’inspecció, que és el que habitualment 
utilitzen els ajuntaments, però és un mecanisme lent, i amb els recursos que 
tenim és molt poc eficaç respecte al conjunt. És lent no perquè el personal no 
actuï, sinó perquè és molt garantista, i triguem molt des que ho detectem fins 
que podem precintar un pis. Necessitem moltes visites per poder precintar un 
pis. Amb la Generalitat estem treballant altres fórmules, ells han treballat 
algunes fórmules de presentar la denúncia directament, suposant que aquell 
habitatge que quan s’anuncia no mostra el seu registre, vol dir que és il·legal. 
Comencen a tenir alguna sentència favorable, tot i que s’han presentat 
recursos. Per tant, ara tenim una via que sabem que pot donar resultats. La 
mateixa Generalitat fins ara ens deia: «No sabem si ens en sortirem». L’altre 
dia ho estàvem parlant i ho treballàvem. Tenim un grup creat amb la Generalitat 
i l’Ajuntament per unir esforços amb Inspecció, amb Turisme, amb Llicències, 
Serveis Jurídics, i estem actuant. Volem implicar altres elements, des de temes 
d’higiene, temes de seguretat. Estem mirant el que fan altres ciutats. Totes les 
grans ciutats tenen els mateixos problemes, però hi ha ciutats que tenen més 
facilitats, per exemple, a Berlín han posat 30 inspectors de cop. Nosaltres tenim 
una llei que ens impedeix contractar personal, la Llei Montoro, però busquem 
altres solucions. A Amsterdam tenen 30 i escaig persones treballant, però això 
és fruit d’un treball d’anys que està donant resultats. Nosaltres hem començat 
ara, però en som conscients i estem buscant les fórmules. 
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També estem parlant amb la Generalitat per veure com podem tractar el tema 
dels HUT des del punt de vista de la seva configuració. Entenem que és una 
legislació excessivament laxa, i ho hem fet entendre a la Generalitat i estem 
parlant amb ells per veure si som capaços de trobar fórmules que ho regulin 
millor i que ens permetin tenir més capacitat d’incidència a l’hora de poder fer-
ne el control. També estem treballant amb les plataformes perquè s’involucrin 
per donar suport a aquesta feina, perquè no promoguin cap apartament que no 
sigui legal. No és fàcil. Hi ha ciutats que tenen acords, però han pactat taxa 
turística per permetre’ls actuar. Nosaltres hem dit que no volem que recaptin 
res, el que volem és que no es promocioni ningú que no sigui legal, que és un 
altre concepte. Hi ha algú que ha arribat fàcilment a acords perquè al final 
Airbnb paga uns diners a l’ajuntament, recapta i amb això es donen per 
satisfets. Però no és el nostre model, nosaltres ja tenim una taxa turística, el 
que volem són altres coses. Hi estem treballant, hem començat aquest any, 
hem avançat més perquè s’havia parlat molt d’aquests temes però és una via 
dificultosa i ho estem explorant. 
 
Som conscients que ho hem de treballar, el PEUAT ens pot ajudar perquè posa 
sobre la taula quin és el problema, i és que competeixen el dret a l’habitatge 
amb el turisme i la convivència amb el turisme, i hem de trobar la solució. Hem 
de ser capaços que aquest turisme, que ens aporta riquesa i ocupació, no 
malmeti altres aspectes, i hem de trobar l’equilibri. I hem de crear 
paral·lelament activitat econòmica a la ciutat perquè pugui ser substitutiva 
d’alguns aspectes. El turisme té un element que va ocupant espais buits, i el 
que hem de fer és omplir els espais d’activitat comercial rica, que prosperi, i 
que dificulti que el turisme ocupi l’espai en aquest sentit. Hi estem treballant 
seriosament. Penseu que el PEUAT és una proposta urbanística molt valenta i 
molt agosarada, ningú l’havia plantejat, anem a l’arrel del tema, ara necessitem 
que els altres grups polítics ens donin suport o que siguin capaços de trobar els 
punts de consens amb nosaltres. Està a exposició pública, està a debat, té 
espais de millora, i això vol dir que fins ara no s’havia plantejat en aquests 
termes. Estem avançant però necessitem el suport i les complicitats de 
diversos grups que donin suport a aquestes idees, i estem fent un treball de 
pedagogia, hem creat el Consell de Turisme de ciutat per poder debatre-ho 
entre tots i que el debat sobre el turisme no només sigui un debat d’hotelers 
sinó de tots, i volem trobar consensos. Som conscients que hi ha espais que ja 
els tenim massa plens. Hem de buscar solucions i que la ciutat tingui aquesta 
mixtura d’usos que és el que fa que sigui una ciutat viva i cohesionada. 
 
Sr. Josep Maria Farré 
 
Em dic Josep Maria i visc al barri de tota la vida.  
 
He vist que en el PAD heu recollit dues propostes amb relació al tema del medi 
ambient a l’espai públic i específicament al tema del soroll. Ara entrem a l’estiu, 
hi ha moltes més motos, cada vegada hi ha més gent enfadada, cada dia hi ha 
gent que diu que el soroll de les motos és insuportable. Fa uns anys es van fer 
campanyes des de la Guàrdia Urbana fent controls acústics, i això aconseguia 
una reducció important. Feien controls durant deu o quinze dies i això tenia 
unes conseqüències favorables en la reducció d’això. Jo volia preguntar per 
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aquest compromís per treballar per la millora de la qualitat de l’aire i per reduir 
la contaminació acústica. Això no és una aposta específica de l’Eixample sinó 
que ha d’abastar tot Barcelona. Si una moto va de punta a punta no fem res 
només a l’Eixample, s’ha de fer a escala de tot Barcelona. Hi ha alguna 
proposta o alguna actuació conjunta? Perquè és un tema greu, el soroll de 
l’Eixample i de tot Barcelona augmenta cada dia i no es fa res per reduir-lo. Les 
motos fan el que volen, cada dia hi ha més soroll, i no veig que hi hagi cap 
mesura efectiva per contrarestar això. 
 
Després, hi ha un tema específic que és el tema de les vies verdes. Per 
exemple, al carrer Ausiàs March quina actuació es voldria fer? De quin tram a 
quin tram? Seria tot el carrer Ausiàs March o de Lepant fins al final o de Lepant 
fins a la Vila? És una actuació que encara s’està estudiant? 
 
Ciutadà 
 
Perdó, ha volgut dir Alí Bei. El Jordi ha volgut dir Alí Bei. 
 
 
Sr. Josep Maria Farré 
 
No, no, ha dit Ausiàs March. Hem dit Ausiàs March, abans. 
 
Ciutadà 
 
Ell ha volgut dir Alí Bei. 
 
Sr. Jordi Matas 
 
A Alí Bei entren i surten els autobusos. 
 
Sr. Agustí Colom 
 
Jo et contestaré el tema del soroll. Diguem que no es fa de manera suficient. 
Això de dir que no es fa res no és veritat perquè avui a Barcelona de motos 
trucades que funcionaven fa uns anys i que tenien el tub d’escapament que feia 
aquell soroll no n’hi ha, i si n’hi ha alguna, la Guàrdia Urbana t’asseguro que 
l’atura. 
 
Tothom té les seves vivències, i a vegades tenim la temptació d’elevar la nostra 
vivència a una categoria universal. El mateix em passava quan la meva dona 
estava embarassada, que només veia embarassades per la ciutat. I si et 
molesten les motos, només veus motos. A Barcelona s’han fet campanyes 
periòdiques... 
 
Sr. Josep Maria Farré 
 
Encara es fan campanyes? 
 
Sr. Agustí Colom 
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Encara es fan campanyes. La Guàrdia Urbana fa campanyes selectives de 
control de soroll, de control d’alcoholèmia o drogoaddiccions, d’excés de 
velocitat. A Barcelona s’han anat posant càmeres que controlen els excessos 
de velocitat o altres mesures. Es van fent diverses campanyes, no es poden fer 
totes alhora, se’n fan de manera selectiva, depèn del moment de l’any, per 
exemple els controls d’alcoholèmia quan se sap que hi ha més dinars 
d’empreses es fan, o quan detectem que hi ha un increment d’accidents, 
etcètera. 
 
Pel que fa al soroll, es fan molts mesuratges del soroll de la ciutat. És un tema 
que ens preocupa a tots, no sols d’ara, ja fa temps. Segurament Barcelona, pel 
trànsit, és sorollosa. També es fa amb l’asfalt, fer asfalts que siguin 
sonoreductors. Hi ha tot el projecte que s’està plantejant en el PAD de les 
superilles i els eixos verds, que vol dir pacificar el trànsit fins al punt de treure, 
en alguns carrers, tot el trànsit, per tant, alliberarem d’aquests sorolls algunes 
zones. Volem reduir la mobilitat a Barcelona, que hi hagi menys transport 
privat, i això farà que baixi la contaminació, que baixi el soroll, que a 
determinats carrers per la seva ubicació ─perquè estan prop d’escoles, perquè 
estan en llocs centrals─ es tregui el trànsit rodat. Tot això són elements a 
millorar. 
 
Per altra banda, independentment dels altres carrers que puguin funcionar, la 
idea és anar pacificant i tenir un trànsit que cada vegada sigui més 
responsable, també amb motos, que també és un tema sensible. És veritat que 
la moto fa soroll, com el cotxe, però hi ha comportaments que a vegades són 
més cívics, s’hi ha d’estar a sobre, però se’ls ha donat aquest espai perquè 
comencin les motos, al començament, perquè tinguin més tranquil·litat i no 
hagin d’arrencar tan ràpid per por que els cotxes se les mengin. Són diferents 
mesures per intentar aconseguir que la ciutat sigui una ciutat més vivible. 
 
Sr. Josep Maria Farré 
 
Jo ho dic perquè he parlat amb algun agent de la Guàrdia Urbana i m’han dit 
que de controls, no se’n fan, últimament. M’han dit això. No te’n diré el nom, 
però m’han dit que no. Es fan controls d’alcoholèmia, però...  
 
I el tema del carrer Ausiàs March? 
 
Sr. Jordi Matas 
 
La mesura de ciutat es va presentar divendres, i el que està pendent de fer 
aquí a l’Eixample és veure com la mesura genèrica de crear eixos verds 
s’incorpora dins de la trama de l’Eixample. La proposta que hi ha al PAD pel 
que fa a Ausiàs March es va treballar en les sessions del Pla d’actuació del 
districte quan es va tractar el tema de les superilles i els eixos verds. Aprofitem 
la denominació de superilles perquè és la que sona, diguéssim, però, de fet, la 
proposta és establir uns eixos verds per on sigui més fàcil passejar caminant o 
amb bicicleta amb una reducció significativa del trànsit. 
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Sr. Josep Maria Farré 
 
De quin tram a quin tram encara no està definit? Seria tot el carrer o un tros? 
Està en estudi?  
 
Sr. Jordi Matas 
 
Sí, són coses que s’han de treballar amb el veïnat, amb Mobilitat... Hi ha una 
primera definició i hi ha molta feina al darrere. El que està més avançat al Fort 
Pienc és el primer tram de Sicília entre Alí Bei i Ausiàs March, que a més ens 
permetria ajuntar la plaça i donar més cos a l’eix Ribes, al carrer de Ribes, que 
aquest ja està molt pacificat, però seria treballar aquests eixos. 
 
 
Sr. Àlex Marí  
 
Bon dia. Em dic Àlex Marí i sóc veí. Tenia diversos punts, els explico ara i me’ls 
contesteu quan pugueu. D'alguns se n’ha parlat aquí, i d’altres en parlo de nou. 
 
Per començar, pel que fa al tema turístic, s’ha parlat sobre els pisos il·legals, 
però hi ha diversos sectors, perquè si trobem que hi ha excessiva pressió 
turística, no només és pels pisos il·legals, sinó tots. El gran inconvenient són 
els habitatges mixtos, els blocs. N’hi ha de nous, nosaltres estem en un d’ells i 
de set veïns que hi ha, cinc d’ells són pisos turístics legals. Al principi es van 
comercialitzar normalment, però va arribar la crisi i el promotor va dir «trobo 
aquesta sortida»; demana la llicència, es dóna, és legal, però és clar, costa 
molt conviure, dotze espais, que alguns estan buits, perquè això crea polèmica 
amb els veïns i hi ha qui no vol estar-s’hi, i cinc pisos on constantment van 
amunt i avall. El desgast dels elements comuns evidentment és més elevat, la 
participació que aquesta persona, el promotor, hi té, és la mateixa, és diferent 
que en un habitatge hi hagi dues persones que en un amb llicència d’ús turístic, 
en què dues habitacions són per a sis persones, sis persones que agafen 
l’ascensor amunt i avall. A més, és clar, els turistes fan una mica el que els 
sembla. És com un parc temàtic, i a l’ascensor arriben a pujar vint-i-cinc, els 
que hi caben! I entres a l’ascensor, crides els bombers... Això ha passat. 
Llavors, no són els il·legals, pensem-ho: són legals.  
 
Un tema sobre això: si les llicències o moltes activitats són per una època, per 
un temps, jo voldria preguntar per quant de temps són les llicències turístiques, 
si són per sempre o si es poden revocar o, senzillament, si està previst 
normativitzar-ho perquè les llicències tinguin un temps de durada només. El 
que no pots dir a algú és que el seu habitatge pot ser turístic per sempre, i 
llavors li talles l’aixeta, i a un veí que vol fer igual li treus aquesta opció i en 
canvi a aquell l’hi dónes per sempre. Llavors és clar que no pots normativitzar 
un 7 o 8%. Mirem que l’Ajuntament, en les actuacions que es puguin fer, fan 
que uns veïns, els amos o gent amb molts habitatges, es prioritzin per sobre 
d’uns altres. Els que tenen hotels estan encantats que no se’n facin més. 
 
Tenim, per exemple, al carrer Ausiàs March un altre bloc buit. Estan muntant un 
àtic nou, entre Lepant i Marina. El que dic jo és el que està afectat, en aquests 
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cinc pisos turístics sobre disset, són tres per planta, cinc plantes, quinze i dos 
baixos, disset, a Ausiàs March 146. És un bloc antic, és tapiat, sembla que s’hi 
hagin de fer obres. Suposo que volien fer pisos turístics però està aturat. 
Llavors són uns espais què l’Ajuntament podria aprofitar, que no han de ser 
pisos grans, sinó per a famílies normals, d’aquí a Barcelona. Jo crec que 
l’Ajuntament ha d’intentar fer alguna acció perquè, si no es donen llicències, 
totes aquestes coses que hi ha aturades puguin tirar endavant d’alguna 
manera. Això ho deixo aquí, el tema aquest, però per mi el més important són 
les llicències, com poden ser indefinides. No cal que siguin i durin un mes, però 
una altra cosa és que algú pugui fer una activitat per sempre. Si no és 
d’aquesta manera, que es digui, que es conegui i es faci públic. 
 
El segon tema del qual volia parlar és que jo visc a Marina amb Gran Via i hi 
tenim un club de cànnabis a sobre. Fumar és una activitat dolenta i nociva, als 
paquets de tabac hi ha molts senyals, però hi ha un model, que fa cinc o sis 
anys es va pensar que es podria donar sortida a una demanda. Bé, el fum ens 
entra per tot arreu: fumem tots els veïns gratis. I si és dolent fumar tabac, pur o 
pipa, m’imagino que això deu ser dolent igualment. Llavors jo voldria saber si 
l’Ajuntament té alguna resposta a això o si es continuarà fent o si es farà per 
sempre o si es demanarà que no hi hagi fumets. Jo entenc que la gent a casa 
seva sí que pugui fumar i faci el que li doni la gana, però si és dolent el que 
s’ha de fer és resoldre-ho. 
 
Si em permeteu, faig algun punt més. Els carrers estan estupends, però s’estan 
prioritzant uns veïns amb uns avantatges respecte d’uns altres. El que viu al 
carrer Provença viu perfectament sense soroll de trànsit, el que està al carrer 
Mallorca, quatre línies de busos amb una freqüència de pas meravellosa i tal. 
Pensem-ho: no és gens equitatiu, en el que jo entenc que són coses 
equitatives. Si voleu que entre tothom ens repartim les coses bones i dolentes, i 
Ausiàs March amb unes cantonades impressionants, un dels millors carrers de 
Barcelona, sigui un eix verd transitat pels turistes, amb menys trànsit, aquests 
cotxes passaran per Gran Via, Ausiàs March, a dalt a Diputació, a dalt al carrer 
Aragó, etcètera. Si volem que el carrer Aragó segueixi sent el que és no podem 
encabir-ne més. Sí que a mitjà termini hi haurà més persones utilitzant els 
carrers, segur que sí, menys cotxes, menys trànsit, però al principi és costós. I 
si no, podem anar a fer enquestes, a entrevistar el que viu al carrer Mallorca, el 
que viu al carrer Provença i preguntar-li com percep el soroll, com percep la 
contaminació, etc. Està molt bé això de les superilles, però sempre estàs 
premiant algú i, en canvi, els altres ho passen menys bé. 
 
Un altre punt que tenia aquí, les escoles. Apart que es pugui haver de pagar la 
construcció, a l’escola concertada fan sis hores lectives al dia a l’escola publica 
n'hi fan cinc. És un tema important. Una hora més si és lectiva, d’on cobra? Tu 
pagues. Digues-li «fundació» o digues-li com vulguis. 
 
Què més tenia per aquí? El CAP. No he entès bé si el CAP es feia al Bingo 
Billares o es feia en aquell solar tan gran on hi ha un edifici al carrer Nàpols al 
davant de Sant Oleguer.  
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En el solar que hi ha aquest bloc a Nàpols? Sí, però és el Bingo Billares, que 
està a Gran Via. És a Nàpols? 
 
Sr. Jordi Matas  
 
Exacte. On ara hi ha la zona d’esbarjo de gossos, en un tros de l’edifici, a la 
cantonada.  
 
Sr. Àlex Marí 
 
Ah, a la cantonada, només en aquest tros? Es farà alguna cosa amb l'edifici? 
 
Sr. Jordi Matas 
 
Hi ha una part que és pública, la de dalt, i una altra part que és privada. 
 
Sr. Àlex Marí 
 
Per cert, de les obres. Aquí has de poder entrar a tots els espais, hem tingut la 
biblioteca tancada mesos i mesos pel sostre i tal. 
 
Com que ja en el seu moment van passar coses com que la sala era a peu pla 
on hi ha el mercat i en tres anys la van anar a desmuntar, la van posar aquí 
avall... Bé, jo crec que és important que també els veïns tinguem dades sobre 
quant ha costat aquest arranjament i qui el paga, si l’hem pagat entre tots o no, 
si hi havia una garantia de la construcció, i per què hem estat deu mesos o no 
sé quants sense poder utilitzar els espais. Perquè al principi un cert sostre 
havia caigut, s'havien d'apuntalar les mampares. Que se’ns expliqui una 
miqueta. Jo ho voldria saber, perquè crec que és molt important. Arreglem les 
coses entre tots, les públiques, posem-les en ordre, i tinguem dades. Quant ens 
ha costat arreglar això i si ho hem pagat entre tots o no. Gràcies. 
 
Sr. Jordi Galí 
 
Molt breument, perquè en bona mesura ja n’heu parlat abans i la meva 
resposta serà molt ràpida. 
 
Fa tres o quatre anys en un Consell de Barri vaig parlar amb el Sr. Màxim 
López d’un hostal que hi havia quan hi havia l’escola Mireia, Casp 160, en vam 
estar parlant i finalment l’Ajuntament va precintar aquest hostal, que era il·legal. 
Va arribar després que arribés el jutjat per desnonar el llogater, però bé, va 
arribar, lent, però va arribar. Ara hi ha un altre, ara hi ha una mena d’hostal per 
a estudiants Erasmus. És el mateix propietari, que primer ho va llogar a una 
gent que hi va fer un hostal turístic i ara a aquests. 
 
El meu comentari és que sé que el procés és molt lent, però quan hi ha 
equipaments il·legals tan clars, potser hi hauria d’haver alguna manera més 
ràpida perquè no hi hagués aquesta reiteració de problemes. No sé si es pot 
actuar contra el propietari o hi pot haver un procediment més ràpid, perquè al 
final hi havia un moment que fins i tot la persona que portava l’hostal turístic 
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tenia informes dels bombers pel tema de la protecció antiincendis. Si una cosa 
és il·legal, com poden fer els bombers un informe dient que no compleix la 
normativa antiincendis, si ja no hauria de ser legal des del principi. Ho vam 
denunciar una altra vegada, ja fa mesos, però segueix tenint activitat. 
Teòricament va venir la Guàrdia Urbana, molt bé, tot molt ràpid, però... Ho dic 
perquè amb el tema aquest dels il·legals, ja sé que no és tan fàcil, però caldria 
buscar un mecanisme més expeditiu quan hi ha una reiteració. Gràcies. 
 
Sr. Andreu Rosell  
 
Sóc l’Andreu Rosell, sóc veí de la plaça de les Glòries i voldria comentar un 
parell de problemes. Els veïns tenim un problema bastant gros. 
 
Com sabeu, la plaça de les Glòries està en obres per fer el parc i tota la 
història, molt maco i tal, i el problema que tenim és que han posat unes 
màquines just davant de casa nostra, concretament a la confluència entre 
avinguda Diagonal, Gran Via i Castillejos. Si ja és una molèstia molt gran tenir 
el soroll i el fum de la maquinària durant tot el dia, ja és prou pesat, tenim el 
problema afegit que les màquines treballen de nit, i que treballen de nit no vol 
dir fins a les dotze de la nit, sinó que treballen de nit vol dir fins a les dues o les 
cinc de la nit, tota la nit. No solament hi ha el problema del soroll, que són uns 
80 decibels... 
 
Ciutadà 
 
86. En tinc un vídeo. 
 
Sr. Andreu Rosell 
 
86, bastant bèstia. I ara que arriba l’estiu passarem molta calor si no podem 
obrir les finestres, i si obrim les finestres, se’ns omple de fum, el fum de tots els 
generadors que tenen, que van amb dièsel o alguna història molt... Que no sé 
si és pitjor fins i tot que el cànnabis.  
 
Ciutadà 
 
El de les motos, que vingui aquesta nit a dormir a casa. 
 
Sr. Andreu Rosell 
 
El nostre problema és aquest. Hem obert una petició al registre de 
l’Ajuntament, a Sant Martí, demà farà dues setmanes i de moment no tenim 
resposta. Entenem que aquesta situació és urgent, perquè suposa un problema 
per a la salut, tant ambiental com acústic. I ens agradaria saber quin és el motiu 
pel qual en aquestes obres puguin treballar de nit. Hem trucat a la Guàrdia 
Urbana diverses vegades, ens diuen que passaran però al final no passen mai. 
Ens han dit que potser necessiten algun permís per treballar de nit. 
 
Volem saber, primer, quin és el motiu pel qual tot i que la plaça de les Glòries 
és gran, 200 o 300 metres de llarg, s’han posat davant l’únic edifici que hi ha a 
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la plaça. I si és així per motius tècnics, o pels motius que sigui, per què 
treballen de nit si allà viu gent, com a mínim unes trenta o quaranta famílies 
solament en aquesta cantonada, i també hi ha gent implicada dels carrers del 
voltant. La meva pregunta és quina actuació es pot fer des de l’Ajuntament per 
garantir el nostre descans. Igual que l’Ajuntament fa campanyes de 
sensibilització en segons quins carrers pel soroll dels bars i discoteques, etc., 
ens agradaria saber si es pot fer alguna cosa per garantir el nostre descans, 
perquè no és opcional poder descansar. Gràcies. 
 
Ciutadà 
 
Voleu veure el vídeo? 
 
Sr. Agustí Colom 
 
Alguna pregunta més? No. Doncs tanquem aquí i contesto les preguntes una 
per una. 
 
Sobre el tema de la pressió turística, respecte als HUT. Quan l’Ajuntament 
dóna una llicència per ocupació de l’espai públic, per exemple una terrassa, es 
dóna per un període, perquè l’espai públic en principi és per a utilització pública 
i, per tant, qualsevol privat que utilitza aquell espai està limitat en les condicions 
i en el temps. Quan es dóna una llicència a un privat, es dóna de forma 
indefinida, i no ho dóna l’Ajuntament sinó la Generalitat. Quan algú obre un 
restaurant, un bar, un comerç, una papereria, una llibreria, la té per sempre, 
perquè fa un ús d’un espai que és privat. Aleshores, en principi, quan es donen 
aquestes llicències, si compleixen els requisits fixats, no hi ha cap argument per 
no poder-ho donar, no hi ha potestat administrativa que sigui arbitrària per 
decidir si es dóna a algú i a algú altre no. Es posen unes condicions i ja està. 
 
En el cas dels habitatges d’ús turístic, inicialment la Generalitat —és legislació 
de la Generalitat, no de l’Ajuntament— va utilitzar un criteri de llicència. És a 
dir, s’havia de demanar i s’havia de verificar que es complien una sèrie de 
requisits, si es complien, es donava, i si no, es denegava. Amb aquest criteri 
que és una activitat en un espai privat, es donava indefinidament. La mateixa 
Generalitat va canviar la normativa fa tres o quatre anys i ara simplement és un 
comunicat. El propietari o l’operador l’únic que fa és que comunica a 
l’Ajuntament que efectuarà una activitat d’aquest tipus en aquell espai. Té uns 
requisits, però són uns requisits que són laxos, com deia abans. Ha de fixar un 
telèfon permanent, ha de tenir un servei de manteniment, sí que hi ha una 
novetat respecte a altres països que és que té un número de registre i l’ha de 
fer públic, i això fa que es pugui identificar, i poca cosa més. 
 
El que jo deia abans és que els ajuntaments volem treballar amb la Generalitat, 
que és qui té la potestat normativa, quins són aquests requisits que han de 
tindre per fer aquest tipus d’activitat. Per tant, creiem que com que són 
activitats que tenen un caràcter econòmic, la major part tenen aquest caràcter, 
hi són durant tot l’any, s’asseguren una rendibilitat, haurien de tenir uns 
requisits més propers a una activitat econòmica. Per tant, més enllà de tindre 
elements... que no és el mateix tindre-ho en un baix que en un pis, és a dir, si 
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es posa una perruqueria en un pis, no es demanen més requisits que quan es 
posa en un baix, i se n’haurien de demanar més perquè afecta més. Si s’aplica 
en un habitatge, no entenem per què una persona pot tindre aquest allotjament, 
quan és una activitat econòmica, sense tindre alguns requisits que demanem si 
l’habitatge està en el si d’un hotel. 
 
Això ho hem començat a parlar amb la Generalitat i jo he expressat al conseller 
i al director general de Turisme que hi ha països i ciutats que tenen legislacions 
en aquest sentit més estrictes, que a la millor es determinen per períodes de 
temps, que distingeixen una actuació d’un propietari que deixa uns dies 
l’apartament d’aquell que en treu un ús econòmic i, per tant, se li exigeix molt 
més. Són coses que les hem de poder treballar perquè és una realitat que fa 
que aquesta activitat productiva que abans estava emmarcada dins del que era 
un hotel, i hi havia una sèrie de compliments, per tant, hi ha una responsabilitat 
perquè es compleixin, i paga uns impostos i ha de complir uns requisits legals 
molt més estrictes, la mateixa persona ho pot fer en un bloc de pisos i no 
compleix cap d’aquests requisits. 
 
Ara bé, jo abans deia que si faig aquesta legislació i és més estricta —o 
aconseguim treballar-la amb la Generalitat— però tinc una bossa en què és 
fàcil que algú que no la vulgui complir es mantingui en la il·legalitat i és difícil 
que ho puguem detectar i penalitzar, no serviria de res ser més dur. Per tant, 
són dues coses que han d’anar en paral·lel. Hem de treballar els temes de la 
il·legalitat perquè, si no, els temes de legalitat seran poc efectius. Això és el 
que comentava abans. Això ho intenta regular el PEUAT, intenta regular tot 
tipus d’allotjaments: els hotels, els HUT, els apartaments, els hostels... tots. 
També ens estem trobant que els hostels, els albergs, que abans només 
depenien de Joventut, avui molts d’ells s’han convertit en vertaders hotels 
camuflats. Inclús hem vist algunes situacions a l’Eixample que poden ocupar un 
baix i un pis, un o dos principals, i posar-hi 200 lliteres o 140 lliteres, com hem 
vist en algun cas. Amb la qual cosa, imagina, si tu em parles d’un bloc de disset 
pisos i n’hi ha dos que allotgen 150 persones, el volum i la distorsió que 
genera. Són coses que les hem d’intentar regular, els ajuntaments hem de 
forçar la Generalitat d’alguna manera perquè sigui conscient que el que està 
legislant té un efecte directe en la ciutadania i els ajuntaments hi han de vetllar. 
 
Algú em deia abans que si hi ha situacions de reiteració d’incompliments, com 
és que no els podem tancar. És una situació garantista. Al final hi ha un recurs 
que ens poden posar i hi ha un jutge que decideix. Nosaltres hem d’actuar 
segons la normativa, perquè si no la complim tal com està, encara seria pitjor, 
perquè aleshores l’actuació seria incorrecta i il·legal, i per un concepte de 
forma, no ho podríem precintar. Per tant, hem de ser molt curosos perquè 
justament aquestes situacions moltes vegades es mouen a la frontera, tenen 
difícil solució, i hi ha casos que estan molt ben protegits i d’altres... Per 
exemple, una actuació en un prostíbul sense llicència, que és molt fàcil de 
detectar, triguem un any a tancar-lo, perquè la normativa no ens deixa fer-ho 
més ràpid. Complint-ho, triguem un any, i és molt, evidentment. Nosaltres 
intentem ser com més ràpids millor, i quan es detecta és molt fàcil fer-ho, però 
inclús aquí, si ens posen un recurs adduint no sé què, ens poden complicar la 
vida. És la normativa que tenim, que permet que l’administració no sigui 
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arbitrària en situacions de vulneració, però en els casos en què té raó, es fa 
molt més llarg per a tots plegats. Hem de treballar-ho i buscar fórmules que 
siguin més fàcils. Si hi ha requisits molt més estrictes, com temes de seguretat, 
bombers, es pot actuar amb molta més celeritat perquè hi ha un perill. Si no 
s’addueix aquesta situació, és una mica més difícil. 
 
Pel que fa al tema dels clubs de cànnabis, hi havia una mesura de govern que 
era un pla especial urbanístic que regulava els llocs on es podien ubicar i 
quines característiques havien de tenir. Ara s’acaba d’aprovar, en l’anterior Ple, 
i el que hem fet és posar els temes tècnics, la disponibilitat de xemeneies, 
etcètera, perquè no puguin generar molèsties. Hem fet alguns mesuratges, etc. 
Abans s’havia parlat més de les distàncies, per evitar que proliferin. En tots 
aquests temes sempre mirem de buscar l’equilibri, entre els drets legítims dels 
qui volen exercir una activitat i els drets legítims d’aquells que volen que 
aquella activitat no els creï perjudici, i hem de buscar aquest equilibri. Moltes 
vegades s’ha de ser més estrictes en els condicionants perquè puguin realitzar 
activitats sense molestar. En el vostre cas, que us entra el fum pertot arreu, té 
un temps per adequar-se i no hauria d’entrar el fum perquè hauria de tindre un 
sistema (dobles portes, etc.) per evitar-ho. 
 
Pel que fa al tema de les zones verdes i eixos verds, tens raó, però no hi ha 
una altra forma de fer-ho. És a dir, quan una ciutat té els quilòmetres quadrats 
que té la ciutat de Barcelona, és impossible actuar-hi en tot alhora. El que 
anem fent és actuar per fases, no hi ha més remei. Què fem? Si fem uns eixos 
verds, no podem fer eixos verds a tota la ciutat, és impossible. Encara que ho 
volguéssim fer des del punt de vista de recursos, de temps, d’esforç, és 
impossible. Què anem fent? Anem avançant i n’anem fent. A aquell que li toqui 
estarà millor que aquell a qui no li toqui. Si simplement ens limitem a posar els 
eixos verds i no fem res més, sí que podries dir que aquest a qui li toca se’n 
beneficia, i el que fem és que mentre no en fem d’altres traslladem el trànsit a 
altres carrers. Però aquí el que s’està fent són diverses mesures per anar 
pacificant el trànsit, fins al punt que fem alguns carrers totalment per a vianants, 
en altres carrers els anem pacificant sense que siguin per a vianants però hi 
reduïm l’impacte, i per altra banda, un treball de pedagogia i de mesures per 
anar traient els cotxes del carrer. Per tant, al final Barcelona serà una ciutat que 
serà més habitable si som capaços d’entendre que el cotxe dins la ciutat s’ha 
d’utilitzar només en casos molt esporàdics. 
 
Quan s’analitza la mobilitat de Barcelona, el 70% dels viatges que es fan dins 
de la ciutat es fan a peu. El gruix dels cotxes que tenim a la ciutat són cotxes 
de persones o bé que viuen fora i vénen a treballar aquí, o vénen a fer una 
gestió, o són persones que viuen aquí i van cap a fora. Aquest és el gran repte 
que hem de resoldre, i que altres ciutats tenen mínimament resolt, que és 
poder fer que a la ciutat no s’entri en cotxe; que siguem capaços de tenir un 
servei de transport públic, bàsicament Rodalies, molt més eficaç que el que 
tenim; que tinguem aparcaments perquè les persones que vinguin a la ciutat 
aparquin i es moguin en transport públic; i també hi ha un problema de 
conscienciació. Quan un se’n va a les grans ciutats europees, que són centres 
financers importants, com Londres o Nova York, tant a Wall Street com al 
centre financer de Londres, a primera hora del matí veus tothom trajat de dalt a 
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baix i segurament tots, del primer a l’últim, tots van a treballar amb metro. I 
algunes d’aquestes empreses quan vénen aquí et demanen aparcament per als 
seus treballadors i per als seus directius, i al seu país no ho fan, van amb 
metro. Nosaltres també hem de fer pedagogia perquè qualsevol persona vagi a 
la ciutat i sigui capaç d’utilitzar el transport públic com una mesura. 
Evidentment, com més eficaç sigui aquest transport públic, com més en 
millorem la freqüència... Per això hem fet la xarxa ortogonal d’autobusos, per 
millorar les freqüències perquè a la gent li sigui molt més fàcil desplaçar-se en 
autobús. Estem treballant la idea del tramvia per la Diagonal, millorar la línia 9, 
la línia 10... 
 
Tenim un problema, el principal polígon que hi ha al sud d’Europa es diu Zona 
Franca, i no té accés amb metro. Això és una de les coses que volem resoldre. 
Són elements que ens permetran alliberar cotxes, perquè una part és qüestió 
de pedagogia, però hi ha una altra qüestió que és facilitar alternatives. Per tant, 
si només féssim els eixos verds, seria una qüestió de loteria, però com que 
volem fer els eixos verds i fer tota una sèrie de mesures paral·leles, tothom se’n 
beneficiarà —tot i que és veritat que per algun lloc es comença—, no només les 
persones que viuen als eixos verds sinó tot el conjunt de la ciutat. 
 
Pel que fa a les obres de la biblioteca, 800.000 euros, 400.000 del centre cívic i 
400.000 de la biblioteca. Perquè el sostre va caure i l’hem hagut d’arrencar tot 
perquè tenia problemes estructurals. Va caure, vam tindre la gran sort que no 
va fer mal a ningú, però podia haver estat una desgràcia, i quan es va verificar 
es va veure que no era només que hagués caigut sinó que hi havia un defecte 
estructural. Què hem fet? Òbviament reparar-lo, per reparar-lo l’hem de pagar, i 
hem obert un expedient per veure si podem repercutir-ho sobre el constructor i 
la promotora. Això depèn dels temps, de quines siguin les penyores, si hi ha 
recurs, si no..., però la voluntat és, si és possible, que l’Ajuntament demani 
responsabilitats. De moment ho paguem nosaltres però amb aquesta voluntat. 
 
Pel que fa al tema de Glòries, no tenen permís per treballar de nit. 
 
Sr. Andreu Rosell 
 
No?! O sigui, tu m’assegures que no poden treballar de nit? 
 
Ciutadà 
 
Ells diuen que sí, eh? 
 
Sr. Agustí Colom 
 
No poden treballar de nit. Des del Districte fa una setmana s’ha reclamat i 
requerit a BIMSA i a la constructora que deixin d’operar a la nit, veig que no hi 
ha hagut millora. Hi tornarem a insistir des del Districte perquè no ocupin un 
horari pel qual no tenen permís. 
 
Sr. Andreu Rosell 
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1. Una Barcelona diversa que 
asseguri el 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, ocupació, etcètera, per 
diagnosticar i abordar possibles casos de precarietat o pobresa, amb especial atenció al 
col·lectiu de dones. Integrant en un model de gestió i d’atenció únic els serveis d’atenció 
personal a la dependència: teleassistència, SAD, AVI. 
 
 
 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/2658 
Autoria: Consell de Barri dreta de l'Eixample, Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera Propostes que 
agrupa: 3 (BCN -2016-01-168, BCN-2016-04-8938, BCN-2016-02-2279) Suports totals: 33 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3 (BCN -M-2016-02-41, BCN-M-2016-02- 
364, BCN-M-2016-04-523) 
Número de participants a les cites: 68 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
 

 
 

1.1.2. Vetllar pel treball de la Unitat de Prevenció de l’Exclusió Residencial i 
la Pobresa Energètica 

 
Vetllarem per que la Unitat de Prevenció de l’Exclusió Residencial i la Pobresa Energètica 
actuï de manera vinculada formalment a la xarxa d’oficines d’habitatge i de manera 
coordinada amb els serveis socials. 
 
 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/6524 
Autoria: Fem Sant Antoni , Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 2 (BCN -2016-01-167, BCN-2016-03-6009) 
Suports totals: 134 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-242) 
Número de participants a les cites: 6 
Organitzacions participants a les cites: AV Sant Antoni, Partit dels Ciutadans 
 

 
 

1.1.3. 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. 
 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4951 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-170) 
Suports totals: 58 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
 

 
 

http://decidim.barcelona/action_plans/2658
http://decidim.barcelona/action_plans/6524
http://decidim.barcelona/action_plans/4951
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1.1.4. Atenció a la pobresa energètica i habitacional 
 

Impulsar mesures i serveis per garantir que tothom tingui accés als subministraments 
bàsics i de lluita contra la precarietat habitacional. Garantir el dret d'accés als 
subministraments bàsics amb el desplegamet de la Llei 24/2015, de 29 d'abril, que preveu 
actuacions per aturar les execucions hipotecàries i els desnonaments i per fer front a la 
pobresa energètica, és a dir, la dificultat per afrontar les factures de subministraments 
bàsics d'electricitat, gas i aigua. Buscar la manera de cedir habitatges buits a preu de 
lloguer social per a la població amb necessitats econòmiques i socials més agudes. 

 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4950 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 3 (BCN -2016-04-8937, BCN-2016-04-10046, BCN-2016-01-169) 
Suports totals: 408 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3 (BCN -M-2016-02-364, BCN-M-2016- 
03-400, BCN-M-2016-04-505) 
Número de participants a les cites: 274 
Organitzacions participants a les cites: Ateneu Popular de la Marina, Coordinadora d'AAVV, 
AVV Polvorí, AV la cadena Estrellas, Can Batlló 

 
 
 

1.1.5. Implementar les mesures del Pla d'actuació de ciutat per lluitar contra 
el sensellarisme 

 
Implementar 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. Un pla que 
contempli la reinserció, el suport a menjadors socials, promovent la salut tant física com 
mental. 

 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4952 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Consell de Barri Esquerra de l'Eixample, Consell de Barri dreta de 
l'Eixample, Consell de Barri Sagrada Família, Consell de Barri Sant Antoni 
Propostes que agrupa: 5 (BCN -2016-02-2323, BCN-2016-02-2275, BCN-2016-01-171, BCN-2016- 
02-2347, BCN-2016-02-2365) 
Suports totals: 175 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-02-41, BCN-M-2016-02-39) 
Número de participants a les cites: 66 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

http://decidim.barcelona/action_plans/4950
http://decidim.barcelona/action_plans/4952
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1.2. Autonomia personal i reconeixement de les cures 

 
1.2.1. Potenciar la participació comunitària de les entitats de diversitat funcional 

 
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). 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/6441 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 3 (BCN -2016-03-7692, BCN-2016-01-173, BCN-2016-01-175) 
Suports totals: 30 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-389) 
Número de participants a les cites: 8 
Organitzacions participants a les cites: Associació Esquerra de l’eixample, AMMBAR, ASOCIDE, Associació 
Ressorgir 
 

 
 

1.2.2. Instar la Generalitat a construir la Residència-Centre de Dia públic a Can Roger 
 

S’ha de continuar reivindicant a la Generalitat que prioritzi la construcció de la Residència 
tal com estava previst. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/2791 
Autoria: eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 2 (BCN -2016-04-9240, BCN-2016-03-7524) 
Suports totals: 13 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-460) 
Número de participants a les cites: 24 
Organitzacions participants a les cites: AAVV Sagrada Família, Espai Gent gran, amics gent gran, 

 
 
 

1.2.3. Projecte d'exposicions inclusives als Centres Cívics 
 

Impulsar les exposicions i activitats inclusives als Centres Cívics i augmentar-ne la difusió. 
 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4958 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 2 (BCN -2016-03-7691, BCN-2016-01-177) 
Suports totals: 16 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-389) 
Número de participants a les cites: 8 
Organitzacions participants a les cites: Associació Esquerra de l’eixample, AMMBAR, ASOCIDE, Associació 
Ressorgir 

http://decidim.barcelona/action_plans/6441
http://decidim.barcelona/action_plans/2791
http://decidim.barcelona/action_plans/4958
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1.2.4. Teatre infantil i altres espectacles accessibles 
 

Impulsar projectes d'espectacles familiars com el "Teatre infantil accessible", i impulsar-ne 
de nous com podrien ser concerts inclusius. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4957 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-176) 
Suports totals: 17 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-389) 
Número de participants a les cites: 8 
Organitzacions participants a les cites: Associació Esquerra de l’eixample, AMMBAR, ASOCIDE, Associació 
Ressorgir 

 
 
 

1.2.5. Festes majors inclusives 
 
Programar actes inclusius als programes de les festes majors dels barris i altres 
esdeveniments organitzats al districte, mentre es treballa perquè totes les activitats siguin el 
més inclusives possible. 
 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4956 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-175) 
Suports totals: 13 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 
 

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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4955 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport.decidim1, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 3 (BCN -2016-03-7119, BCN-2016-03-7692, BCN-2016-01-174) 
Suports totals: 20 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-02-41, BCN-M-2016-03-389) 
Número de participants a les cites: 54 
Organitzacions participants a les cites: Associació Esquerra de l’eixample, AMMBAR, ASOCIDE, Associació 
Ressorgir 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://decidim.barcelona/action_plans/4957
http://decidim.barcelona/action_plans/4956
http://decidim.barcelona/action_plans/4955
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1.2.7. Adaptació de la senyalística als equipaments 

 
Projecte per adaptar progressivament la senyalització interna dels equipaments municipals, 
amb criteris d’accessibilitat i inclusió. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4953 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-172) 
Suports totals: 10 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-389) 
Número de participants a les cites: 8 
Organitzacions participants a les cites: Associació Esquerra de l’eixample, AMMBAR, ASOCIDE, Associació 
Ressorgir 

 
 
 

1.2.8. Incorporar professionals de suport per a infants amb necessitats especials als casals 
infantils 

 
Promoure accions que fomentin la participació i l'accessibilitat de les persones amb 
diversitat funcional a la vida cultural, associativa i de lleure del districte. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5958 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-02-2988) 
Suports totals: 23 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-389) 
Número de participants a les cites: 8 
Organitzacions participants a les cites: Associació Esquerra de l’eixample, AMMBAR, ASOCIDE, Associació 
Ressorgir 
 

 
 

1.2.9. Protocol de participació de les entitats de persones amb diversitat funcional 
 

Crear un protocol de col·laboració amb les entitats de persones amb diversitat funcional 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 no aprovar 
intervencions en l'espai públic que excloguin l'accés a persones amb diversitat funcional. 
Actualment caldria la revisió d'algunes actuacions ja fetes (ex: revisió de l’espai dels Nous 
Encants, revisió semàfors per a persones cegues, reforçar els elements de seguretat i 
lumínics, etc). 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4954 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera, suport decidim.actes de ciutat Propostes 
que agrupa: 3 (BCN -2016-03-7688, BCN-2016-04-8391, BCN-2016-01-173) Suports totals: 25 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-03-389, BCN-M-2016- 
03-430) 
Número de participants a les cites: 65 
Organitzacions participants a les cites: Associació Esquerra de l’eixample, AMMBAR, ASOCIDE, Associació 
Ressorgir, Asociación de discapacidad de Catalunya, Ass. Esclat, TEB Barcelona, COAC, La llar, COCEMFE 
BCN, AIA, Sorsignant, ASENAI NB, ACIC, DINCAT, ONCE, Vocalia de Persones amb diversitat funcional de 
Sant Martí, ECOM, Difusord, Fundació SALAS 

 
 

 
 
 

http://decidim.barcelona/action_plans/4953
http://decidim.barcelona/action_plans/5958
http://decidim.barcelona/action_plans/4954
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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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/3274 
Autoria: Maitestac 
Propostes que agrupa: 2 (BCN -2016-04-9073, BCN-2016-04-9125) 
Suports totals: 4 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 
 

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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4961 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 3 (BCN -2016-01-180, BCN-2016-04-9914, BCN-2016-04-9881) 
Suports totals: 33 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-222) 
Número de participants a les cites: 18 
Organitzacions participants a les cites: Sindicat Ustec.stes, CRP Eixample, AAVV Sant Antoni, IPSI, CEB, Amics 
del Pau Claris, Consell Escola Districte, AMPA Fort Pienc, Som Famílies, CEMED, CiU 

 
 
 

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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4960 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Sílvia Domènech, Xavier Riu, Mar, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 6 (BCN -2016-02-1652, BCN-2016-02-3461, BCN-2016-04-10731, BCN- 
2016-03-4473, BCN-2016-01-179, BCN-2016-04-9878) 
Suports totals: 567 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3 (BCN -M-2016-04-505, BCN-M-2016- 
03-460, BCN-M-2016-02-222) 
Número de participants a les cites: 285 
Organitzacions participants a les cites: AAVV Sagrada Familia, Espai Gent gran, amics gent gran,, Sindicat 
Ustec.stes, CRP Eixample, AAVV Sant Antoni, IPSI, CEB, Amics del Pau Claris, Consell Escola Districte, AMPA 
Fort Pienc, Som Famílies, CEMED, CiU 

http://decidim.barcelona/action_plans/3274
http://decidim.barcelona/action_plans/4961
http://decidim.barcelona/action_plans/4960
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1.3.4. Augmentar el nombre de places públiques a infantil i primària a l'Eixample 

 
El curs 2016-17, a l'Eixample, falten 5 línies més de primària per donar sortida a la demanda 
actual a la xarxa d'Escoles públiques, tenint en compte que aquesta augmenta 
independentment de la natalitat. Per respondre a aquesta demanda i a la llibertat de les 
famílies d'escollir escola pública cal explorar totes les opcions per incrementar el nombre 
de places per al curs 2017-18, adquisició de solars, reconversió d'edificis ja existents i solars 
provisionals per a mòduls per tal d'evitar els grups addicionals a les escoles actuals i 
assegurar que tothom que ho demani tingui accés a una plaça pública. 
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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4959 
Autoria: Merce Aranda, Xavier Riu, Consell de Barri dreta de l'Eixample, Ajuntament de Barcelona, Consell 
de Barri Sagrada Família, D2-Esquerra 
Propostes que agrupa: 6 (BCN -2016-03-7299, BCN-2016-03-4473, BCN-2016-02-2345, BCN- 
2016-02-2274, BCN-2016-03-5027, BCN-2016-01-178) 
Suports totals: 277 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
 

 
 

1.3.5. Desenvolupar el Projecte Educatiu de Ciutat a nivell de Districte 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4970 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 5 (BCN -2016-01-187, BCN-2016-01-188, BCN-2016-01-211, BCN-2016-01- 
189, BCN-2016-03-7537) 
Suports totals: 144 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-03-470, BCN-M-2016- 
02-240) 
Número de participants a les cites: 25 
Organitzacions participants a les cites: Refugiats Sagrada Família, Sos i Sanitat Universal, AAVV Sagrada 
Família, 

 
 
 

1.3.6. Promoure i millorar la participació de la comunitat educativa 
 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4971 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-190) 
Suports totals: 17 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://decidim.barcelona/action_plans/4959
http://decidim.barcelona/action_plans/4970
http://decidim.barcelona/action_plans/4971
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1.3.7. Augmentar les places d'Escoles bressol públiques a l'Eixample 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4964 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Consell de Barri dreta de l'Eixample, Luis Lopez 
Propostes que agrupa: 5 (BCN -2016-03-5140, BCN-2016-01-181, BCN-2016-01-182, BCN-2016- 
01-183, BCN-2016-02-2274) 
Suports totals: 122 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-222) 
Número de participants a les cites: 18 
Organitzacions participants a les cites: Sindicat Ustec.stes, CRP Eixample, AAVV Sant Antoni, IPSI, CEB, Amics 
del Pau Claris, Consell Escola Districte, AMPA Fort Pienc, Som Famílies, CEMED, CiU 
 

 
 
 

1.3.8. Pla d’absentisme i pla jove 
 

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 escola-territori 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. 
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 planificació. 
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. 
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. 
Promoure projectes d'espais familiars, espais de criança i ludoteques on les famílies puguin 
desenvolupar les relacions amb els infants en ambients adients de forma lúdica durant tot 
l'any de 0-12 anys. 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4966 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-185) 
Suports totals: 19 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-259) 
Número de participants a les cites: 14 
Organitzacions participants a les cites: Col·lectiu gitano d'Hostafrancs 
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1.3.9. Impulsar nous espais de relació entre famílies i infants 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4965 
Autoria: catorvel, Mar, Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 4 (BCN -2016-02-1650, BCN-2016-02-1259, BCN-2016-01-184, BCN-2016- 
04-9245) 
Suports totals: 82 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3 (BCN -M-2016-02-41, BCN-M-2016-02- 
222, BCN-M-2016-03-460) 
Número de participants a les cites: 88 
Organitzacions participants a les cites: Sindicat Ustec.stes, CRP Eixample, AAVV Sant Antoni, IPSI, CEB, Amics 
del Pau Claris, Consell Escola Districte, AMPA Fort Pienc, Som Famílies, CEMED, CiU, AAVV Sagrada Familia, 
Espai Gent gran, amics gent gran, 

 
 
 

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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/3052 
Autoria: eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-04-9376) 
Suports totals: 0 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-470) 
Número de participants a les cites: 7 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 
 

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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5959 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 2 (BCN -2016-02-2989, BCN-2016-04-9916) 
Suports totals: 8 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
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1.4. Equitat de gènere i diversitat sexual 
 

1.4.1. Revisar i ampliar els programes d'interculturalitat, com el XEiX, incidint en la 
incorporació de la perspectiva de gènere 

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

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4975 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 2 (BCN -2016-01-194, BCN-2016-03-3692) 
Suports totals: 17 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-352) 
Número de participants a les cites: 13 
Organitzacions participants a les cites: Consell de la dona de Catalunya i Espanya, Vocalia Dones 
AVVEE, Assoicació Hèlia, PIAD, Dones Mundi, CC Sagrada Familia 

 
 
 

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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4974 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 2 (BCN -2016-03-3690, BCN-2016-01-193) 
Suports totals: 31 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-02-352, BCN-M-2016- 
03-460) 
Número de participants a les cites: 37 
Organitzacions participants a les cites: Consell de la dona de Catalunya i Espanya, Vocalia Dones AVVEE, 
Assoicació Hèlia, PIAD, Dones Mundi, CC Sagrada Familia, AAVV Sagrada Familia, Espai Gent gran, amics 
gent gran, 

 
 
 

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 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4973 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-192) 
Suports totals: 23 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-352) 
Número de participants a les cites: 13 
Organitzacions participants a les cites: Consell de la dona de Catalunya i Espanya, Vocalia Dones 
AVVEE, Assoicació Hèlia, PIAD, Dones Mundi, CC Sagrada Familia 

 
 
 
 
 
 

http://decidim.barcelona/action_plans/4975
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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. 
 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4972 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-191) 
Suports totals: 19 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-352) 
Número de participants a les cites: 13 
Organitzacions participants a les cites: Consell de la dona de Catalunya i Espanya, Vocalia Dones 
AVVEE, Assoicació Hèlia, PIAD, Dones Mundi, CC Sagrada Familia 

 
 
 

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. 
 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/2611 
Autoria: Suport Ciutat Vella, smarti, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 3 (BCN -2016-04-9415, BCN-2016-03-4311, BCN-2016-03-5981) 
Suports totals: 7 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-04-520, BCN-M-2016- 
02-314) 
Número de participants a les cites: 48 
Organitzacions participants a les cites: Tècniques i tècnics de l'Ajuntament de Barcelona, Associació de 
Dones Marroquines de Catalunya, Putas Indignadas, Associació de Veïnes i Comerciants Avinyó, Butrago, 
Centro Boliviano Catalán, Raval no està en venda, Associació de Veïns i Comerciants Carrer Cera, Genera, 
Biblioteca Gòtic, Biblioteca Francesca Bonnemaison, Barri dones i treball. 

 
 
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. 
 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5962 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 2 (BCN -2016-03-3693, BCN-2016-02-2992) 
Suports totals: 61 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-352) 
Número de participants a les cites: 13 
Organitzacions participants a les cites: Consell de la dona de Catalunya i Espanya, Vocalia Dones 
AVVEE, Assoicació Hèlia, PIAD, Dones Mundi, CC Sagrada Familia 
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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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5961 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 3 (BCN -2016-03-3688, BCN-2016-02-2991, BCN-2016-03-3691) 
Suports totals: 46 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-02-352, BCN-M-2016- 
02-41) 
Número de participants a les cites: 59 
Organitzacions participants a les cites: Consell de la dona de Catalunya i Espanya, Vocalia Dones 
AVVEE, Assoicació Hèlia, PIAD, Dones Mundi, CC Sagrada Familia 

 
 
 

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. 
 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5960 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 2 (BCN -2016-03-3688, BCN-2016-02-2990) 
Suports totals: 25 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-02-352, BCN-M-2016- 
03-460) 
Número de participants a les cites: 37 
Organitzacions participants a les cites: Consell de la dona de Catalunya i Espanya, Vocalia Dones 
AVVEE, Assoicació Hèlia, PIAD, Dones Mundi, CC Sagrada Familia, AAVV Sagrada Familia, Espai Gent gran, 
amics gent gran, 
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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. 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/2732 
Autoria: eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-04-9244) 
Suports totals: 6 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-460) 
Número de participants a les cites: 24 
Organitzacions participants a les cites: AAVV Sagrada Familia, Espai Gent gran, amics gent gran, 

 
 

 
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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4987 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-206) 
Suports totals: 19 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-470) 
Número de participants a les cites: 7 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 
 

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. 

 
 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4985 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Consell de Barri Fort Pienc, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 7 (BCN -2016-02-2298, BCN-2016-01-210, BCN-2016-04-9366, BCN-2016-04-9358, 
BCN-2016-04-9363, BCN-2016-01-204, BCN-2016-01-205) 
Suports totals: 43 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-470) 
Número de participants a les cites: 7 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
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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. 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4982 
Autoria: suport decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 6 (BCN -2016-03-3876, BCN-2016-03-3876, BCN-2016-01-200, BCN-2016- 
01-196, BCN-2016-01-201, BCN-2016-03-3874) 
Suports totals: 87 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 4 (BCN -M-2016-02-228, BCN-M-2016- 
02-226, BCN-M-2016-03-438, BCN-M-2016-02-35) 
Número de participants a les cites: 99 
Organitzacions participants a les cites: Associació de veïns Esquerra de l’Eixample, APDE i Consell de Dones 
d’Espanya, Jubilats Forçosos, Associació Gent gran de la nova i l’antiga Esquerra de l’Eixample, Associació de 
veïns de Sagrada Família, FATEC, Espai Sant Antoni, Espai Sagrada Família, CONEX, Projecte ALAUA, Sant 
Antoni De veí a veí, Dones Mundi,, AVV Fort Pienc, Comunidad de vecionos Ausias Marc58, ANC Fort Pienc, 
Assamblea de Bari de Fort Pienc, Hort del Fort Pienc, Associació Comerciants Eix Fort Pienc, 
 
 
 

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”. 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4976 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport decidim.barcelona, mfreixa, eixampledelibera, Consell de 
Barri dreta de l'Eixample 
Propostes que agrupa: 8 (BCN -2016-03-3863, BCN-2016-03-7526, BCN-2016-02-2278, BCN- 
2016-01-198, BCN-2016-03-3877, BCN-2016-01-197, BCN-2016-02-1657, BCN-2016-01-195) 
Suports totals: 118 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 5 (BCN -M-2016-02-52, BCN-M-2016-02- 
228, BCN-M-2016-02-226, BCN-M-2016-02-45, BCN-M-2016-02-41) 
Número de participants a les cites: 243 
Organitzacions participants a les cites: Associació de veïns Esquerra de l’Eixample, APDE i Consell de Dones 
d’Espanya, Jubilats Forçosos, Associació Gent gran de la nova i l’antiga Esquerra de l’Eixample, Associació de 
veïns de Sagrada Família, FATEC, Espai Sant Antoni, Espai Sagrada Família, CONEX, Projecte ALAUA, Sant 
Antoni De veí a veí, Dones Mundi, 
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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. 
 
 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4988 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-207) 
Suports totals: 18 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-470) 
Número de participants a les cites: 7 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 
 

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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4990 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-209) 
Suports totals: 17 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 
 

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. 
 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4989 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-208) 
Suports totals: 22 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-470) 
Número de participants a les cites: 7 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
 

 
 
1.5.9. Suport als esplais i agrupaments 

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

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4984 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 2 (BCN -2016-04-9374, BCN-2016-01-203) 
Suports totals: 24 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-470) 
Número de participants a les cites: 7 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
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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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5965 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-02-2995) 
Suports totals: 10 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-470) 
Número de participants a les cites: 7 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
 
 

 
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. 
 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5964 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-02-2994) 
Suports totals: 11 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
 

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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5963 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 3 (BCN -2016-04-8936, BCN-2016-02-2993, BCN-2016-01-199) 
Suports totals: 28 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-303) 
Número de participants a les cites: 30 
Organitzacions participants a les cites: Casal de Gent Gran Comerç, Residència per a Gent Gran El 
Mil·lenari, Casal de Gent Gran Josep Tarradellas, Casal de Gent Gran de la Barceloneta 
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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. 

 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/6280 
Autoria: eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-04-8941) 
Suports totals: 2 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-364) 
Número de participants a les cites: 4 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://decidim.barcelona/action_plans/6280
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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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4995 
Autoria: Xavier Riu, suport decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona, Consell de Barri Esquerra de  
l'Eixample, Consell de Barri Sant Antoni, Consell de Barri Fort Pienc, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 12 (BCN -2016-02-2322, BCN-2016-04-10733, BCN-2016-03-4212, BCN- 
2016-04-10036, BCN-2016-04-9246, BCN-2016-01-214, BCN-2016-02-2364, BCN-2016-03-3867, BCN-2016-
02-2299, BCN-2016-03-3862, BCN-2016-02-2996, BCN-2016-04-10051) 
Suports totals: 212 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 5 (BCN -M-2016-02-242, BCN-M-2016- 
04-505, BCN-M-2016-03-460, BCN-M-2016-02-36, BCN-M-2016-04-553) 
Número de participants a les cites: 321 
Organitzacions participants a les cites: AV Sant Antoni, Partit dels Ciutadans, AAVV Sagrada Familia, Espai 
Gent gran, amics gent gran,, Grup Ecos, BCN Activa, Fem Sant Antoni, Grup GLAS, Ceres Natural Coop, ONG 
de Veí a Veí, Grup de Debat Espai Veïnal Calàbria 66, Can 70 

 
 

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. 
 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4994 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-213) 
Suports totals: 21 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 
 

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. 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4993 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, carme (ali bei) 
Propostes que agrupa: 2 (BCN -2016-01-212, BCN-2016-03-7319) 
Suports totals: 23 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-242) 
Número de participants a les cites: 6 
Organitzacions participants a les cites: AV Sant Antoni, Partit dels Ciutadans 
 

 
 

 

http://decidim.barcelona/action_plans/4995
http://decidim.barcelona/action_plans/4994
http://decidim.barcelona/action_plans/4993
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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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4996 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Consell de Barri Fort Pienc Propostes 
que agrupa: 2 (BCN -2016-01-215, BCN-2016-02-2296) Suports totals: 84 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-02-363, BCN-M-2016-03-438) 
Número de participants a les cites: 62 
Organitzacions participants a les cites: AV Clot Camp de l’arpa, ASPB, AVV Fort Pienc, Fundació Montserrat 
Gabarró, SAP Dreta ICS, EAP LA Sant Antoni, AAVV Sant Antoni, ICS EAP PS Sant Joan, EAP via Roma, CAP 
Passeig Sant Joan, Resistència Clínic, Vocalia Sanitat AAVV Esq. Eixample, CAP Manso, Fem S.Antoni, De veí 
a veí ONG, Grup de debat calabria,66, EAP Universitat, CAP Borrell, Jo Si Eixample, ICS, FAVB, Tancada Clinic, 
AVV Fort Pienc, Comunidad de vecionos Ausias Marc58, ANC Fort Pienc, Assamblea de Bari de Fort Pienc, 
Hort del Fort Pienc, Associació Comerciants Eix Fort Pienc, 

 
 
 

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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5968 
Autoria: Consell de Barri Esquerra de l'Eixample, Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera, 
suport.decidim1 
Propostes que agrupa: 4 (BCN -2016-02-2998, BCN-2016-03-7016, BCN-2016-03-7338, BCN-2016-02-2320) 
Suports totals: 39 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-02-363, BCN-M-2016-02-41) 
Número de participants a les cites: 83 
Organitzacions participants a les cites: AV Clot Camp de l’arpa, ASPB, AVV Fort Pienc, Fundació Montserrat 
Gabarró, SAP Dreta ICS, EAP LA Sant Antoni, AAVV Sant Antoni, ICS EAP PS Sant Joan, EAP via Roma, CAP 
Passeig Sant Joan, Resistència Clínic, Vocalia Sanitat AAVV Esq. Eixample, CAP Manso, Fem S.Antoni, De veí a 
veí ONG, Grup de debat calabria,66, EAP Universitat, CAP Borrell, Jo Si Eixample, ICS, FAVB, Tancada Clínic. 

 
 
 

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. 

http://decidim.barcelona/action_plans/4996
http://decidim.barcelona/action_plans/5968
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Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5967 
Autoria: Fem Sant Antoni , Consell de Barri Sant Antoni, Consell de Barri Sagrada Família, Ajuntament de 
Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 6 (BCN -2016-03-6874, BCN-2016-03-7006, BCN-2016-02-2362, BCN-2016-02-2346, 
BCN-2016-02-2997, BCN-2016-03-7004) 
Suports totals: 89 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-02-363, BCN-M-2016-02-41) 
Número de participants a les cites: 83 
Organitzacions participants a les cites: AV Clot Camp de l’arpa, ASPB, AVV Fort Pienc, Fundació Montserrat 
Gabarró, SAP Dreta ICS, EAP LA Sant Antoni, AAVV Sant Antoni, ICS EAP PS Sant Joan, EAP via Roma, CAP 
Passeig Sant Joan, Resistència Clínic, Vocalia Sanitat AAVV Esq. Eixample, CAP Manso, Fem S.Antoni, De veí a 
veí ONG, Grup de debat calabria,66, EAP Universitat, CAP Borrell, Jo Si Eixample, ICS, FAVB, Tancada Clínic. 

 
 
 

1.7.4. Promoure el projecte "Districte saludable" 
 

Impulsar les accions de promoció de la salut que es fan al territori (caminades suaus, 
xerrades, hàbits saludables, etc.) de manera transversal, és a dir, integrant-les amb 
l'aproximació a centres educatius, centres de lleure com els esplais, els centres esportius, 
els mercats, etc. També imbricant-los amb els grups de persones aturades, persones 
cuidadores, etc. 
 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4997 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 3 (BCN -2016-03-7010, BCN-2016-01-216, BCN-2016-03-7009) 
Suports totals: 23 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-02-363, BCN-M-2016-02-41) 
Número de participants a les cites: 83 
Organitzacions participants a les cites: AV Clot Camp de l’arpa, ASPB, AVV Fort Pienc, Fundació Montserrat 
Gabarró, SAP Dreta ICS, EAP LA Sant Antoni, AAVV Sant Antoni, ICS EAP PS Sant Joan, EAP via Roma, CAP 
Passeig Sant Joan, Resistència Clínic, Vocalia Sanitat AAVV Esq. Eixample, CAP Manso, Fem S.Antoni, De veí a 
veí ONG, Grup de debat calabria,66, EAP Universitat, CAP Borrell, Jo Si Eixample, ICS, FAVB, Tancada Clinic 
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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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4998 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-217) 
Suports totals: 20 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-02-352, BCN-M-2016- 
03-438) 
Número de participants a les cites: 38 
Organitzacions participants a les cites: Consell de la dona de Catalunya i Espanya, Vocalia Dones AVVEE, 
Assoicació Hèlia, PIAD, Dones Mundi, CC Sagrada Familia, AVV Fort Pienc, Comunidad de vecionos Ausias 
Marc58, ANC Fort Pienc, Assamblea de Bari de Fort Pienc, Hort del Fort Pienc, Associació Comerciants Eix 
Fort Pienc, 
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1.9. Defensa i protecció dels Drets Humans 
 

 
 
1.10. Cultura 

 
1.10.1. Posar noms de dona als interiors d'illa de l'Eixample. 

 
Assegurar que , menys en casos molt justíficats, els nous interiors d'illa portin nom de 
dona. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/6439 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-273) 
Suports totals: 14 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 
 

1.10.2. Revisió i millora del servei de les biblioteques del Districte de l'Eixample. 
 

Revisió de l'horari de la biblioteca Joan Miró, ja que actualment els dilluns i els divendres 
només fa horari de tarda (de 16.00h a 20.30h). Es proposa que aquests dies també s'obri 
pels matins, ja que és un equipament important per estudiants i per gent gran. 
També es planteja la necessitat d'optimitzar l'ús de la biblioteca Joan Oliver de Sant Antoni. 
Es considera necessari ampliar la plantilla de l'equipament i ampliar l'horari d'obertura. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/3174 
Autoria: MariusG, Maitestac 
Propostes que agrupa: 2 (BCN -2016-04-9060, BCN-2016-03-5331) 
Suports totals: 16 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 

1.10.3. 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. 
 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5002 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Consell de Barri Esquerra de l'Eixample, eixampledelibera Propostes que 
agrupa: 3 (BCN -2016-03-7481, BCN-2016-01-221, BCN-2016-02-2318) Suports totals: 55 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-247) 
Número de participants a les cites: 50 
Organitzacions participants a les cites: Castellers Sagrada Família, Farfolla Sagrada Família, Esbart Gaudí 

 
 
 
 
 
 
 

http://decidim.barcelona/action_plans/6439
http://decidim.barcelona/action_plans/3174
http://decidim.barcelona/action_plans/5002
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1.10.4. 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. 
 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5001 
Autoria: Consell de Barri Esquerra de l'Eixample, Ajuntament de Barcelona, Consell de Barri Sagrada 
Família 
Propostes que agrupa: 3 (BCN -2016-01-220, BCN-2016-02-2360, BCN-2016-02-2318) 
Suports totals: 37 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
 

 
 

1.10.5. "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. 

 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/4999 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Consell de Barri Sant Antoni, Maitestac, Associació de Veïns del barri de 
Sant Antoni 
Propostes que agrupa: 8 (BCN -2016-04-9070, BCN-2016-04-9072, BCN-2016-02-2363, BCN- 
2016-04-9160, BCN-2016-01-218, BCN-2016-04-9071, BCN-2016-01-219, BCN-2016-04-9089) 
Suports totals: 53 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 
 

1.10.6. Millorar les infraestructures dels centres cívics. 
 

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

 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5969 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Maitestac 
Propostes que agrupa: 2 (BCN -2016-02-2999, BCN-2016-04-9064) 
Suports totals: 23 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-460) 
Número de participants a les cites: 24 
Organitzacions participants a les cites: AAVV Sagrada Familia, Espai Gent gran, amics gent gran, 

 
 
 
 

http://decidim.barcelona/action_plans/5001
http://decidim.barcelona/action_plans/4999
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1.10.7. 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. 

 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/3289 
Autoria: eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 4 (BCN -2016-03-7486, BCN-2016-03-7482, BCN-2016-03-7480, BCN- 
2016-03-7485) 
Suports totals: 9 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-247) 
Número de participants a les cites: 50 
Organitzacions participants a les cites: Castellers Sagrada Família, Farfolla Sagrada Família, Esbart 
Gaudí 

 
 

1.10.8. 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 estan 
fent un important treball de recuperació i conscienciació de la memòria. Això significa una 
musculatura existent a la que cal donar suport. 
 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/6437 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-271) 
Suports totals: 51 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 
 

1.10.9. Revisió del Nomenclator 
 

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

 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/6438 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, bc 
Propostes que agrupa: 2 (BCN -2016-04-9934, BCN-2016-01-272) 
Suports totals: 53 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
 

 
 

 

http://decidim.barcelona/action_plans/3289
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1.11. Esports 

 
1.11.1. 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. 
 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5005 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, D2-Esquerra, Maitestac 
Propostes que agrupa: 3 (BCN -2016-03-7295, BCN-2016-04-9065, BCN-2016-01-224) 
Suports totals: 27 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 

1.11.2. 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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5003 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, D2-Esquerra, suport decidim.barcelona, eixampledelibera, Maitestac, 
Dsoriano 
Propostes que agrupa: 6 (BCN -2016-03-3878, BCN-2016-03-7295, BCN-2016-01-222, BCN-2016-04-9066, 
BCN-2016-03-7496, BCN-2016-04-9234) 
Suports totals: 56 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3 (BCN -M-2016-02-228, BCN-M-2016-02-226, 
BCN-M-2016-04-551) 
Número de participants a les cites: 61 
Organitzacions participants a les cites: Associació de veïns Esquerra de l’Eixample, APDE i Consell de Dones 
d’Espanya, Jubilats Forçosos, Associació Gent gran de la nova i l’antiga Esquerra de l’Eixample, Associació de 
veïns de Sagrada Família, FATEC, Espai Sant Antoni, Espai Sagrada Família, CONEX, Projecte ALAUA, Sant 
Antoni De veí a veí, Dones Mundi,, Esplai El Bon Recer, Fundació Pere Tarrés 

 
 

1.11.3. 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. 

 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5004 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport decidim.barcelona Propostes que agrupa: 2 (BCN -2016-03-3868, 
BCN-2016-01-223) Suports totals: 30 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-02-36, BCN-M-2016-02- 
226) 
Número de participants a les cites: 44 
Organitzacions participants a les cites: Associació de veïns Esquerra de l’Eixample, APDE i Consell de Dones 
d’Espanya, Jubilats Forçosos, Associació Gent gran de la nova i l’antiga Esquerra de l’Eixample, Associació de 
veïns de Sagrada Família, FATEC, Espai Sant Antoni, Espai Sagrada Família, CONEX, Projecte ALAUA, Sant 
Antoni De veí a veí, Dones Mundi, 
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1.12. Convivència i seguretat 

 
1.12.1. 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. 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/3470 
Autoria: miquel martí, Silvia R.A., Nina, Ramon Raluy, suport decidim.barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 6 (BCN -2016-02-1680, BCN-2016-03-3871, BCN-2016-03-4844, BCN- 
2016-04-10031, BCN-2016-04-7971, BCN-2016-02-3245) 
Suports totals: 75 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-02-35, BCN-M-2016-04- 
505) 
Número de participants a les cites: 273 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 
1.12.2. Foment de la convivència entre vianants i bicicletes al Districte de l'Eixample 

 
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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/3383 
Autoria: nluine, suport decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 3 (BCN -2016-03-3861, BCN-2016-01-924, BCN-2016-02-1358) 
Suports totals: 82 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-02-34, BCN-M-2016-02-282) 
Número de participants a les cites: 93 
Organitzacions participants a les cites: ACAVE –As. Cat. Agències Viatges Especialitzades; ADISCAT – As. 
Empreses Logíst. Distrib. Begudes i Aliment. Cat.; AGTC - As. General Transportistes; AMB - Àrea 
Metropolitana de Barcelona; ANESDOR – As. Nacional Empresas Sector Dos Ruedas; APIT Barcelona - As. 
Professional Guies de Turisme; ATM- Autoritat del Transport Metropolità; AUDICA – As. Empresaris de 
Transport Discrecional de Cat.; Avancar Carsharing; biciclot; B:SM – Barcelona de Serveis Municipals; BACC - 
Bicicleta Club de Catalunya; CEDAC – Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació Cat.; COACB – Col·legi 
Oficial d’Agents Comercials de Barcelona; Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona; 
Confecom -Confederació Comerç; COPC – Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya; DOYMO - Desarrollo, 
Organización y Movilidad; FECAV – Fed. Empresarial Catalana Autotransport de Viatgers; Freeel Ecomoving 
Solutions; Getinsa-Payma; Gremi Provincial de Transport i Maquinària de la Construcció; HIS - Honda 
Instituto de Seguridad; IERMB – Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona; IMET - Institut 
Metropolità del Taxi; Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona – DGT; MITS - Associació Mobilitat i Turisme 
Sostenible de Barcelona; PERONA MOVILIDADº; PTP – Associació per a la Promoció del Transport Públic; 
Saba Aparcaments; SICE; TMB – Transports Metropolitans de Barcelona; TRAM; TRÈVOL Missatgers; Un 
Cotxe Menys - Bicitours Barcelona; UPC; VANAPEDAL; 
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1.12.3. 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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5007 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Consell de Barri Fort Pienc, Consell de Barri Esquerra de l'Eixample 
Propostes que agrupa: 4 (BCN -2016-02-2315, BCN-2016-01-226, BCN-2016-02-2339, BCN-2016- 
01-227) 
Suports totals: 36 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 
 

1.12.4. 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. 
 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5006 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-225) 
Suports totals: 25 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
 

 
 

1.12.5. Estudi de millora de les possibles molèsties per l'intensiu ús de la piscina de la Torre 
de les Aigües. 

 
Estudi de l'impacte als veïns de l'illa de l'intensiu ús que es fa de la piscina infantil de la 
Torre de les Aigües durant la temporada d'estiu. estudiar regulació d'us, aforament, edats 
d'usuaris, etc... 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/6436 
Autoria: jasso.espadaler 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-04-10249) 
Suports totals: 1 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
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1.12.6. Campanyes per pal·liar les molèsties 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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/6286 
Autoria: Edurnea 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-03-7321) 
Suports totals: 5 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-04-505) 
Número de participants a les cites: 243 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
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2. Una Barcelona amb empenta per a una 
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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5017 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 2 (BCN -2016-01-236, BCN-2016-04-9248) 
Suports totals: 20 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-04-553) 
Número de participants a les cites: 23 
Organitzacions participants a les cites: Grup Ecos, BCN Activa, Fem Sant Antoni, Grup GLAS, Ceres Natural 
Coop, ONG de Veí a Veí, Grup de Debat Espai Veïnal Calàbria 66, Can 70 

 
 
 

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. 
 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5013 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-232) 
Suports totals: 23 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-362) 
Número de participants a les cites: 10 
Organitzacions participants a les cites: Encants Nous-Eix Comercial, Sant Antoni Comerç, AA.VV. Sant 
Antoni, Mercat del Llibre de Sant Antoni, Mercat Dominical de Sant Antoni, Cor Eixample, Gaudí Comerç 
Associació de C.-Eix Fort Pienc, Barcelona Activa 

 
 
 

2.1.3. Fomentar sinergies entre el comerç i la xarxa social del barri, formant els 
comerciants i potenciant el seu associacionisme. 

 
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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Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5011 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 4 (BCN -2016-01-230, BCN-2016-01-234, BCN-2016-03-7483, BCN-2016-01-235) 
Suports totals: 33 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-02-362, BCN-M-2016-02-247) 
Número de participants a les cites: 60 
Organitzacions participants a les cites: Encants Nous-Eix Comercial, Sant Antoni Comerç, AA.VV. Sant 
Antoni, Mercat del Llibre de Sant Antoni, Mercat Dominical de Sant Antoni, Cor Eixample, Gaudí Comerç 
Associació de C.-Eix Fort Pienc, Barcelona Activa, Castellers Sagrada Família, Farfolla Sagrada Família, Esbart 
Gaudí 

 
 

 
 
2.1.4. Mesures per preservar el comerç de proximitat: Pla estratègic del comerç de 
proximitat. 

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

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5010 
Autoria: Fem Sant Antoni , Ajuntament de Barcelona, Consell de Barri Sant Antoni, Consell de Barri Sagrada 
Família, Consell de Barri Esquerra de l'Eixample, Consell de Barri Fort Pienc, eixampledelibera  
Propostes que agrupa: 10 (BCN -2016-03-6012, BCN-2016-02-2325, BCN-2016-04-10057, BCN-2016-02-
2302, BCN-2016-01-231, BCN-2016-01-229, BCN-2016-02-2366, BCN-2016-04-10034, BCN-2016-04-10041, 
BCN-2016-02-2348) 
Suports totals: 114 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-04-505, BCN-M-2016-02-362) 
Número de participants a les cites: 253 
Organitzacions participants a les cites: Encants Nous-Eix Comercial, Sant Antoni Comerç, AA.VV. Sant 
Antoni, Mercat del Llibre de Sant Antoni, Mercat Dominical de Sant Antoni, Cor Eixample, Gaudí Comerç 
Associació de C.-Eix Fort Pienc, Barcelona Activa 

 
 

 
 
2.1.5. 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. 
Iniciar un procés participatiu per implicar el veïnat en la definició dels mercats (encants, 
llibre i fresc) i entorns (illes triangulars, Ronda St.Antoni, Punt verd, etc). 
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Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5014 
Autoria: Aj. de Barcelona, Fem Sant Antoni , eixampledelibera, X Simon, A V V del barri de S. Antoni 
Propostes que agrupa: 7 (BCN -2016-03-6005, BCN-2016-03-6173, BCN-2016-03-6013, BCN-2016-01-233, 
BCN-2016-04-9089, BCN-2016-03-6011, BCN-2016-03-6627) 
Suports totals: 236 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-03-388, BCN-M-2016-02-362) 
Número de participants a les cites: 29 
Organitzacions participants a les cites: Plataforma PVT, Fem Sant Antoni, AAVV Sant Antoni, Apartur, 
Housing Barcelona, Encants Nous-Eix Comercial, Sant Antoni Comerç, AA.VV. Sant Antoni, Mercat del Llibre 
de Sant Antoni, Mercat Dominical de Sant Antoni, Cor Eixample, Gaudí Comerç Associació de C.-Eix Fort 
Pienc, Barcelona Activa 
 

 
2.1.6. Fomentar l'ocupació dels locals buits. 

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

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5009 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-228) 
Suports totals: 276 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-362) 
Número de participants a les cites: 10 
Organitzacions participants a les cites: Encants Nous-Eix Comercial, Sant Antoni Comerç, AA.VV. Sant 
Antoni, Mercat del Llibre de Sant Antoni, Mercat Dominical de Sant Antoni, Cor Eixample, Gaudí Comerç 
Associació de C.-Eix Fort Pienc, Barcelona Activa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://decidim.barcelona/action_plans/5014
http://decidim.barcelona/action_plans/5009


 

35 
 

 
 
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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5020 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-239) 
Suports totals: 24 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-04-553) 
Número de participants a les cites: 23 
Organitzacions participants a les cites: Grup Ecos, BCN Activa, Fem Sant Antoni, Grup GLAS, 
Ceres Natural Coop, ONG de Veí a Veí, Grup de Debat Espai Veïnal Calàbria 66, Can 70 
 

 
 

2.2.2. Impuls a l'Economia cooperativa, social i solidària. 
 

Incorporar polítiques de promoció de l’economia cooperativa, social i solidària al districte. 
L’Oficina de Promoció Econòmica de l’Eixample ha de ser un referent en aquest sentit. 
Potenciar iniciatives d’emprenedoria que fomentin la cooperació. 
Impulsar campanyes, oferir formació, difondre les pràctiques de l'economia solidària entre 
el teixit comercial i la ciutadania, 'mapejar' les iniciatives existents al Districte i oferir-los 
espais d'interrelació, elaborar algun distintiu visibilitzacdor, facilitar assessorament, etc. 
Dins les possibilitats del Districte, cercar 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...). 

 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5018 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Consell de Barri Sant Antoni, Consell de Barri Esquerra de l'Eixample, 
Consell de Barri Sagrada Família, eixampledelibera, Consell de Barri dreta de l'Eixample, Consell de Barri Fort 
Pienc 
Propostes que agrupa: 11 (BCN -2016-02-2281, BCN-2016-04-9249, BCN-2016-02-2303, BCN- 
2016-01-237, BCN-2016-02-2367, BCN-2016-02-2326, BCN-2016-02-2349, BCN-2016-04-9262, BCN-2016-
04-9270, BCN-2016-04-9253, BCN-2016-04-9248) 
Suports totals: 247 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-04-553) 
Número de participants a les cites: 23 
Organitzacions participants a les cites: Grup Ecos, BCN Activa, Fem Sant Antoni, Grup GLAS, Ceres Natural 
Coop, ONG de Veí a Veí, Grup de Debat Espai Veïnal Calàbria 66, Can 70 
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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. 

   
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5970 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 3 (BCN -2016-04-8830, BCN-2016-02-3000, BCN-2016-04-9295) 
Suports totals: 27 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-03-438, BCN-M-2016-04-553) 
Número de participants a les cites: 48 
Organitzacions participants a les cites: AVV Fort Pienc, Comunidad de vecionos Ausias Marc58, ANC Fort 
Pienc, Assamblea de Bari de Fort Pienc, Hort del Fort Pienc, Associació Comerciants Eix Fort Pienc,, Grup 
Ecos, BCN Activa, Fem Sant Antoni, Grup GLAS, Ceres Natural Coop, ONG de Veí a Veí, Grup de Debat Espai 
Veïnal Calàbria 66, Can 70 
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2.3. Un nou lideratge públic 

 
 
2.3.1. Revisar els criteris dels contractes de gestió 

 
Incorporar i potenciar criteris de responsabilitat en els contractes de gestió incloent-hi els 
criteris amb perspectiva de gènere. Valorar més els elements de cada projecte que no pas 
els aspectes economicistes. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5021 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-240) 
Suports totals: 11 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
 

 
 

 
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. 
 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5022 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 3 (BCN -2016-01-238, BCN-2016-01-241, BCN-2016-04-9272) 
Suports totals: 74 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-04-553) 
Número de participants a les cites: 23 
Organitzacions participants a les cites: Grup Ecos, BCN Activa, Fem Sant Antoni, Grup GLAS, Ceres Natural 
Coop, ONG de Veí a Veí, Grup de Debat Espai Veïnal Calàbria 66, Can 70 
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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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/2868 
Autoria: Consell de Barri Sant Antoni, Consell de Barri Sagrada Família, eixampledelibera, Consell de Barri 
Fort Pienc, Consell de Barri Esquerra de l'Eixample, Consell de Barri dreta de l'Eixample  
Propostes que agrupa: 6 (BCN -2016-03-6325, BCN-2016-02-2282, BCN-2016-02-2327, BCN-2016-02-2304, 
BCN-2016-02-2350, BCN-2016-02-2369) 
Suports totals: 103 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-427) 
Número de participants a les cites: 28 
Organitzacions participants a les cites: AAVV Sagrada Família, BCE.AAVV, Podemos Poble Sec, Fem Sant 
Antoni, Hèlia, Associació Alucina Vecina, Zaforas, PMC, Apartur, Plataforma recuperem el Niza, 

 
 
 

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. Comptabilitzar les llars compartides, amfitrions, 
com a places d'allotjament turístic. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5024 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera, Consell de Barri Fort Pienc, Consell de Barri 
Esquerra de l'Eixample 
Propostes que agrupa: 8 (BCN -2016-03-6331, BCN-2016-03-6206, BCN-2016-03-6230, BCN-2016-03-6314, 
BCN-2016-02-2327, BCN-2016-02-2304, BCN-2016-03-6312, BCN-2016-01-243) 
Suports totals: 109 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-03-427, BCN-M-2016-03-388) 
Número de participants a les cites: 47 
Organitzacions participants a les cites: AAVV Sagrada Família, BCE.AAVV, Podemos Poble Sec, Fem Sant 
Antoni, Hèlia, Associació Alucina Vecina, Zaforas, PMC, Apartur, Plataforma recuperem el Niza,, Plataforma 
PVT, Fem Sant Antoni, AAVV Sant Antoni, Apartur, Housing Barcelona 

 
 

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. 
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Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5030 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera, Cecilia Illa Malvehy 
Propostes que agrupa: 6 (BCN -2016-02-3640, BCN-2016-03-6220, BCN-2016-03-6315, BCN-2016-03-6309, 
BCN-2016-01-249, BCN-2016-03-6176) 
Suports totals: 227 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3 (BCN -M-2016-03-388, BCN-M-2016-03-427, 
BCN-M-2016-04-488) 
Número de participants a les cites: 74 
Organitzacions participants a les cites: Plataforma PVT, Fem Sant Antoni, AAVV Sant Antoni, Apartur, 
Housing Barcelona, AAVV Sagrada Família, BCE.AAVV, Podemos Poble Sec, Fem Sant Antoni, Hèlia, 
Associació Alucina Vecina, Zaforas, PMC, Apartur, Plataforma recuperem el Niza,, Fundació Pere Tarrés, 
Escola Betània- Patmos 

 
 
 

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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5029 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-248) 
Suports totals: 13 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 
 

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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5027 
Autoria: eixampledelibera, Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 5 (BCN -2016-03-6325, BCN-2016-03-6313, BCN-2016-03-6326, BCN-2016-03-6318, 
BCN-2016-01-246) 
Suports totals: 56 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-03-427, BCN-M-2016-03-460) 
Número de participants a les cites: 52 
Organitzacions participants a les cites: AAVV Sagrada Família, BCE.AAVV, Podemos Poble Sec, Fem Sant 
Antoni, Hèlia, Associació Alucina Vecina, Zaforas, PMC, Apartur, Plataforma recuperem el Niza,, AAVV 
Sagrada Familia, Espai Gent gran, amics gent gran, 
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2.5.6. Preservar el comerç de proximitat. 

 
Desenvolupar mesures amb l’objectiu de preservar el comerç de proximitat i fer-ho 
compatible amb les noves activitats econòmiques que es desenvolupen a l’entorn del 
turisme. Assegurar que als Mercats municipals amb més pressió turística es manté l'oferta 
de proximitat i qualitat per al veïnat. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5026 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 3 (BCN -2016-03-6173, BCN-2016-03-6215, BCN-2016-01-245) 
Suports totals: 406 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-388) 
Número de participants a les cites: 19 
Organitzacions participants a les cites: Plataforma PVT, Fem Sant Antoni, AAVV Sant Antoni, Apartur, 
Housing Barcelona 
 

 
 

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. 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5025 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-244) 
Suports totals: 58 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-388) 
Número de participants a les cites: 19 
Organitzacions participants a les cites: Plataforma PVT, Fem Sant Antoni, AAVV Sant Antoni, Apartur, 
Housing Barcelona 

 
 
 

2.5.8. Distribució prèvia de terrasses a tot l’entorn de la Sagrada Família. 
 

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

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5028 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-247) 
Suports totals: 25 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
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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. 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/6169 
Autoria: eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 2 (BCN -2016-04-9260, BCN-2016-03-6307) 
Suports totals: 9 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-03-460, BCN-M-2016-03-427) 
Número de participants a les cites: 52 
Organitzacions participants a les cites: AAVV Sagrada Familia, Espai Gent gran, amics gent gran,, AAVV 
Sagrada Família, BCE.AAVV, Podemos Poble Sec, Fem Sant Antoni, Hèlia, Associació Alucina Vecina, Zaforas, 
PMC, Apartur, Plataforma recuperem el Niza, 

 
 
 

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. 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5023 
Autoria: eixampledelibera, Ajuntament de Barcelona, Consell de Barri Fort Pienc, Consell de Barri 
Esquerra de l'Eixample 
Propostes que agrupa: 7 (BCN -2016-03-6173, BCN-2016-03-6316, BCN-2016-03-6215, BCN- 
2016-02-2327, BCN-2016-02-2304, BCN-2016-03-6229, BCN-2016-01-242) 
Suports totals: 98 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-03-388, BCN-M-2016- 
03-427) 
Número de participants a les cites: 47 
Organitzacions participants a les cites: Plataforma PVT, Fem Sant Antoni, AAVV Sant Antoni, Apartur, 
Housing Barcelona, AAVV Sagrada Família, BCE.AAVV, Podemos Poble Sec, Fem Sant Antoni, Hèlia, 
Associació Alucina Vecina, Zaforas, PMC, Apartur, Plataforma recuperem el Niza, 
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3. Una Barcelona més humana i en transició ecològica 

 
3.1. Medi ambient i espai públic 

 
 
3.1.1. Compromís per treballar per a la imprescindible millora la qualitat de l'aire a 
l'Eixample. 

 
L'Eixample és un dels barris amb menys espai verd i que pateix més contaminació 
atmosfèrica i acústica de la ciutat. Caldria 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. Instar a 
Ecologia Urbana i Urbanisme a adaptar la normativa per facilitar aquestes mesures. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/2585 
Autoria: SaraH, Consell de Barri Sant Antoni, eixampledelibera, Consell de Barri Fort Pienc 
Propostes que agrupa: 4 (BCN -2016-03-7012, BCN-2016-03-7115, BCN-2016-02-2305, BCN-2016-02-2372) 
Suports totals: 80 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-363) 
Número de participants a les cites: 37 
Organitzacions participants a les cites: AV Clot Camp de l’arpa, ASPB, AVV Fort Pienc, Fundació Montserrat 
Gabarró, SAP Dreta ICS, EAP LA Sant Antoni, AAVV Sant Antoni, ICS EAP PS Sant Joan, EAP via Roma, CAP 
Passeig Sant Joan, Resistència Clínic, Vocalia Sanitat AAVV Esq. Eixample, CAP Manso, Fem S.Antoni, De veí a 
veí ONG, Grup de debat calabria,66, EAP Universitat, CAP Borrell, Jo Si Eixample, ICS, FAVB, Tancada Clinic 

 
 
 

3.1.2. Mesures correctores orientades a reduir la contaminació acústica al Districte de 
l'Eixample. 

 
Buscar fórmules i millores per tal de reduir els nivells existents de soroll a la zona. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/2618 
Autoria: Ampa Vedruna Immaculada, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 2 (BCN -2016-04-9132, BCN-2016-03-7167) 
Suports totals: 395 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-239) 
Número de participants a les cites: 25 
Organitzacions participants a les cites: Eix comercial Nou Eixample, illustraciencia, A.V.V.E.E., Comunitat de 
veïns, Arquitectes Eixample, Germanetes 
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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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5033 
Autoria: AMPAs Escoles Auro i Diputació, Juan Carlos Rojo , Ajuntament de Barcelona, Quim Falgueras, David 
Bravo Bordas, BNCM, Fem Sant Antoni , Consell de Barri Esquerra de l'Eixample, Consell de Barri dreta de 
l'Eixample, Consell de Barri Fort Pienc, Centre de Dia Vincles, Albert Viladot, D2-Esquerra, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 15 (BCN -2016-03-6016, BCN-2016-04-8828, BCN-2016-01-252, BCN-2016- 
04-8960, BCN-2016-04-8822, BCN-2016-02-2660, BCN-2016-03-7298, BCN-2016-02-2306, BCN- 
2016-02-1443, BCN-2016-02-1527, BCN-2016-02-1758, BCN-2016-02-2330, BCN-2016-02-2284, BCN-2016-
02-1204, BCN-2016-04-8212) 
Suports totals: 684 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-438) 
 
Número de participants a les cites: 25 
Organitzacions participants a les cites: AVV Fort Pienc, Comunidad de vecionos Ausias Marc58, ANC Fort 
Pienc, Assamblea de Bari de Fort Pienc, Hort del Fort Pienc, Associació Comerciants Eix Fort Pienc, 
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3.2. Verd urbà i biodiversitat 

 
3.2.1. Revisió i millora àrees per a gossos a l'Eixample. 

 
Més espais per als gossos, millorar la neteja. Estudiar noves ubicacions i revisió de les 
actuals. Crear pautes de convivència. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/2909 
Autoria: Consell de Barri Esquerra de l'Eixample, Àngels Gironella Solé, Consell de Barri Fort Pienc, 
alejandrojgs, eixampledelibera, Àlex Zaragoza 
Propostes que agrupa: 6 (BCN -2016-04-8821, BCN-2016-02-2307, BCN-2016-02-3151, BCN-2016-04-10331, 
BCN-2016-02-2331, BCN-2016-02-2681) 
Suports totals: 147 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-03-438, BCN-M-2016-04-491) 
Número de participants a les cites: 46 
Organitzacions participants a les cites: AVV Fort Pienc, Comunidad de vecionos Ausias Marc58, ANC Fort 
Pienc, Assamblea de Bari de Fort Pienc, Hort del Fort Pienc, Associació Comerciants Eix Fort Pienc,, Fundació 
Pere Tarrés, Escola Betània- Patmos 

 
 
 

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. 
 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/3420 
Autoria: Consell de Barri Fort Pienc, arteso, catorvel, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 5 (BCN -2016-03-6920, BCN-2016-02-2311, BCN-2016-04-9256, BCN- 
2016-04-9120, BCN-2016-04-7932) 
Suports totals: 28 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-03-460, BCN-M-2016-02-239) 
Número de participants a les cites: 49 
Organitzacions participants a les cites: AAVV Sagrada Familia, Espai Gent gran, amics gent gran,, Eix 
comercial Nou Eixample, illustraciencia, A.V.V.E.E., Comunitat de veïns, Arquitectes Eixample, Germanetes 

 
 
 

3.2.3. Estudiar possibilitats per a promoure l'aprofitament de terrats comunitaris. 
 

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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/2803 
Autoria: eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-04-9137) 
Suports totals: 1 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-239) 
Número de participants a les cites: 25 
Organitzacions participants a les cites: Eix comercial Nou Eixample, illustraciencia, A.V.V.E.E., Comunitat de 
veïns, Arquitectes Eixample, Germanetes 
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3.3. Urbanisme per als barris 

 
3.3.1. Promoure la millor 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 compliment de 
l'ordenança. 
 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/2655 
Autoria: eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-03-7506) 
Suports totals: 5 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 
 

3.3.2. 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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/2793 
Autoria: Consell de Barri Fort Pienc, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 2 (BCN -2016-02-2297, BCN-2016-04-8809) 
Suports totals: 36 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-438) 
Número de participants a les cites: 25 
Organitzacions participants a les cites: AVV Fort Pienc, Comunidad de vecionos Ausias Marc58, ANC Fort 
Pienc, Assamblea de Bari de Fort Pienc, Hort del Fort Pienc, Associació Comerciants Eix Fort Pienc, 

 
 

3.3.3. Revisió Pla d'Equipaments a la Dreta de l'Eixample. 
 

La dreta és sense dubte el barri del districte amb més precarietat d'equipaments públics. 
Treballar per començar a invertir aquesta situació. Manca de casals i espais per a la gent 
gran, Casal de Barri, Joves, Educatius, 

 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/2789 
Autoria: Consell de Barri dreta de l'Eixample, Jaume Artigues Vidal 
Propostes que agrupa: 3 (BCN -2016-02-2273, BCN-2016-02-2272, BCN-2016-03-4503) 
Suports totals: 51 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
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3.3.4. 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... 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/2775 
Autoria: Consell de Barri Esquerra de l'Eixample, Luis Lopez, Ferran P, Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 4 (BCN -2016-03-6982, BCN-2016-01-202, BCN-2016-02-2319, BCN-2016- 
03-5142) 
Suports totals: 48 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 
 

3.3.5. Finalitzar l'ampliació de voreres del carrer Balmes. 
 

Acabar la remodelació de la part baixa del carrer Balmes (entre Gran Via i Pelai). 
 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/2776 
Autoria: Jcomilles, decidim sarrià-sant gervasi 
Propostes que agrupa: 2 (BCN -2016-04-9435, BCN-2016-04-8204) 
Suports totals: 10 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-185) 
Número de participants a les cites: 26 
Organitzacions participants a les cites: AVV Pedralbes, AVVIC El Sanatori, Grup Municipal 
Ciutadans, AVV Sarrià, Escola Pia Sarrià, U.B., AC Casa Orlandai, Usuaris Mobilitat Reduïda, UAB,  
Frederic Mistral. Tècnic Eulàlia, Escola Dolors Montserdà – Santapau, AVV Vallvidrera. Plaça del Pí, AVV 
Putxet, AVV Rectoret, ISM Sarria St. Gervasi, Stop Pujades Bcomú 
 

 
 

3.3.6. 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. 

 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/3418 
Autoria: Mentalila MenTalila, Victoria Scarpato, suport decidim.barcelona, Consell de Barri dreta de 
l'Eixample, ivanbcn, Associació de Veïns i Amics del Passatge Alió, 12 baixos, Margarita López Carrillo, 
eixampledelibera, oscar de rosselló 
Propostes que agrupa: 11 (BCN -2016-03-7508, BCN-2016-03-3859, BCN-2016-02-1099, BCN-2016-04-8953, 
BCN-2016-03-5483, BCN-2016-02-2277, BCN-2016-02-2683, BCN-2016-02-3280, BCN-2016-02-3231, BCN-
2016-02-3279, BCN-2016-02-1482) 
Suports totals: 206 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-34) 
Número de participants a les cites: 50 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
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3.3.7. Revisió Pla Equipaments i de mobilitat al barri de Sant Antoni. 

 
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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/2743 
Autoria: Fem Sant Antoni , suport decidim.barcelona, Consell de Barri Sant Antoni, X Simon, 
eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 8 (BCN -2016-03-6005, BCN-2016-03-3866, BCN-2016-02-2370, BCN-2016-03-6013, 
BCN-2016-03-6233, BCN-2016-03-6014, BCN-2016-02-2361, BCN-2016-03-6627) 
Suports totals: 192 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3 (BCN -M-2016-02-36, BCN-M-2016-02-226, 
BCN-M-2016-03-388) 
Número de participants a les cites: 63 
Organitzacions participants a les cites: Associació de veïns Esquerra de l’Eixample, APDE i Consell de Dones 
d’Espanya, Jubilats Forçosos, Associació Gent gran de la nova i l’antiga Esquerra de l’Eixample, Associació de 
veïns de Sagrada Família, FATEC, Espai Sant Antoni, Espai Sagrada Família, CONEX, Projecte ALAUA, Sant 
Antoni De veí a veí, Dones Mundi,, Plataforma PVT, Fem Sant Antoni, AAVV Sant Antoni, Apartur, Housing 
Barcelona 

 
 
 

3.3.8. 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). 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5031 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Jaume Artigues Vidal, alfons Santamaria Sors 
Propostes que agrupa: 4 (BCN -2016-01-250, BCN-2016-01-251, BCN-2016-03-4503, BCN-2016- 
04-8235) 
Suports totals: 100 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 
 

3.3.9. Instar i pressionar per desencallar el tancament de la Model. Obrir un procés 
participatiu per consolidar la definició d’equipaments 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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5035 
Autoria: Xavier Riu, Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 3 (BCN -2016-01-254, BCN-2016-03-4208, BCN-2016-01-253) 
Suports totals: 140 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 

http://decidim.barcelona/action_plans/2743
http://decidim.barcelona/action_plans/5031
http://decidim.barcelona/action_plans/5035


 

48 
 

 
 

 
3.3.10. 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. 

 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5971 
Autoria: eixampledelibera, Ajuntament de Barcelona, Víctor Dieste 
Propostes que agrupa: 3 (BCN -2016-03-6730, BCN-2016-03-6321, BCN-2016-02-3001) 
Suports totals: 61 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-427) 
Número de participants a les cites: 28 
Organitzacions participants a les cites: AAVV Sagrada Família, BCE.AAVV, Podemos Poble Sec, Fem Sant 
Antoni, Hèlia, Associació Alucina Vecina, Zaforas, PMC, Apartur, Plataforma recuperem el Niza, 

 
 
 

3.3.11. 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. 
 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5972 
Autoria: David LH, SERGI LOPEZ-GRADO i PADRENY, Ajuntament de Barcelona, Quim Falgueras, ALEJANDRO 
PALMA, Xavier Riu, Victoria Scarpato, joan_b, Consell de Barri Sagrada Família, cesar lobato, 
eixampledelibera, Comisio Escola-Barri Ampa Escola Fort Pienc 
Propostes que agrupa: 15 (BCN -2016-02-3315, BCN-2016-03-4629, BCN-2016-03-4210, BCN-2016-01-257, 
BCN-2016-02-1206, BCN-2016-04-9135, BCN-2016-02-2352, BCN-2016-04-9116, BCN-2016-02-2682, BCN-
2016-02-1104, BCN-2016-02-3002, BCN-2016-01-258, BCN-2016-04-10574, BCN-2016-03-4377, BCN-2016-
02-1493) 
Suports totals: 903 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3 (BCN -M-2016-02-239, BCN-M-2016-03-427, 
BCN-M-2016-03-460) 
Número de participants a les cites: 77 
Organitzacions participants a les cites: Eix comercial Nou Eixample, illustraciencia, A.V.V.E.E., Comunitat de 
veïns, Arquitectes Eixample, Germanetes, AAVV Sagrada Família, BCE.AAVV, Podemos Poble Sec, Fem Sant 
Antoni, Hèlia, Associació Alucina Vecina, Zaforas, PMC, Apartur, Plataforma recuperem el Niza,, AAVV 
Sagrada Familia, Espai Gent gran, amics gent gran, 

 
 

3.3.12. 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 política 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. 
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Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/2765 
Autoria: Jordi Quintana, Juan Carlos Rojo , Arnaututo, Xavier Riu, eixampledelibera, Consell de Barri 
Esquerra de l'Eixample, bc 
Propostes que agrupa: 11 (BCN -2016-04-8933, BCN-2016-03-4211, BCN-2016-03-4209, BCN-2016-04-9133, 
BCN-2016-04-9271, BCN-2016-02-2335, BCN-2016-04-9263, BCN-2016-02-1220, BCN-2016-04-9121, BCN-
2016-02-1538, BCN-2016-02-3471) 
Suports totals: 272 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3 (BCN -M-2016-02-239, BCN-M-2016-04-553, 
BCN-M-2016-03-460) 
Número de participants a les cites: 72 
Organitzacions participants a les cites: Eix comercial Nou Eixample, illustraciencia, A.V.V.E.E., Comunitat de  
veïns, Arquitectes Eixample, Germanetes, Grup Ecos, BCN Activa, Fem Sant Antoni, Grup GLAS, Ceres Natural  
Coop, ONG de Veí a Veí, Grup de Debat Espai Veïnal Calàbria 66, Can 70,AAVV Sagrada Família, Espai Gent  
gran, amics gent gran. 

 
 
 

3.3.13. Construcció nou equipament de Barri a Transformadors. 
 

Definir els usos i construir el nou equipament de Transformadors en base al consens 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...) 

 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/6434 
Autoria: suport decidim.barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-03-3872) 
Suports totals: 4 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-02-35, BCN-M-2016-02-226) 
Número de participants a les cites: 49 
Organitzacions participants a les cites: Associació de veïns Esquerra de l’Eixample, APDE i Consell de Dones 
d’Espanya, Jubilats Forçosos, Associació Gent gran de la nova i l’antiga Esquerra de l’Eixample, Associació de 
veïns de Sagrada Família, FATEC, Espai Sant Antoni, Espai Sagrada Família, CONEX, Projecte ALAUA, Sant 
Antoni De veí a veí, Dones Mundi, 

 
 

3.3.14. 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. 

 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/6435 
Autoria: eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 3 (BCN -2016-04-8807, BCN-2016-04-9359, BCN-2016-04-9362) 
Suports totals: 6 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-470) 
Número de participants a les cites: 7 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 
 

 

http://decidim.barcelona/action_plans/2765
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3.3.15. 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. 

 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/6334 
Autoria: Consell de Barri Sagrada Família, suport decidim.barcelona, eixampledelibera 
 
Propostes que agrupa: 3 (BCN -2016-04-9244, BCN-2016-03-3860, BCN-2016-02-2344) 
Suports totals: 35 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3 (BCN -M-2016-03-460, BCN-M-2016-02-34, 
BCN-M-2016-02-226) 
Número de participants a les cites: 93 
Organitzacions participants a les cites: AAVV Sagrada Familia, Espai Gent gran, amics gent gran,, Associació 
de veïns Esquerra de l’Eixample, APDE i Consell de Dones d’Espanya, Jubilats Forçosos, Associació Gent gran 
de la nova i l’antiga Esquerra de l’Eixample, Associació de veïns de Sagrada Família, FATEC, Espai Sant 
Antoni, Espai Sagrada Família, CONEX, Projecte ALAUA, Sant Antoni De veí a veí, Dones Mundi, 
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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 
- 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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/3447 
Autoria: Fem Sant Antoni , Passejada amb Barret de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 3 (BCN -2016-03-6015, BCN-2016-04-10045, BCN-2016-04-8667) 
Suports totals: 73 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-04-505) 
Número de participants a les cites: 243 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 
 

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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5973 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Consell de Barri Sagrada Família, joan_b, eixampledelibera, Quim 
Falgueras, xavi muriel, Josep Serra Batiste 
Propostes que agrupa: 10 (BCN -2016-02-3003, BCN-2016-04-8521, BCN-2016-03-6322, BCN-2016-02-1494, 
BCN-2016-04-8242, BCN-2016-02-2352, BCN-2016-03-4051, BCN-2016-03-4050, BCN-2016-04-9258, BCN-
2016-04-8239) 
Suports totals: 119 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-03-460, BCN-M-2016-03-427) 
Número de participants a les cites: 52 
Organitzacions participants a les cites: AAVV Sagrada Familia, Espai Gent gran, amics gent gran,, AAVV 
Sagrada Família, BCE.AAVV, Podemos Poble Sec, Fem Sant Antoni, Hèlia, Associació Alucina Vecina, 
Zaforas, PMC, Apartur, Plataforma recuperem el Niza, 
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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 Pg. 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 
semàfors. Hi ha molts atropellaments últimament. 

 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/3381 
Autoria: jalbaiges, Consell de Barri Esquerra de l'Eixample, albert, J D, Ester, eixampledelibera, bc, alex.mady 
Propostes que agrupa: 9 (BCN -2016-03-7499, BCN-2016-02-1488, BCN-2016-02-1447, BCN-2016-04-8932, 
BCN-2016-02-1522, BCN-2016-02-1489, BCN-2016-02-1586, BCN-2016-04-10357, BCN-2016-02-2332) 
Suports totals: 641 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-226) 
Número de participants a les cites: 19 
Organitzacions participants a les cites: Associació de veïns Esquerra de l’Eixample, APDE i Consell de Dones 
d’Espanya, Jubilats Forçosos, Associació Gent gran de la nova i l’antiga Esquerra de l’Eixample, Associació de 
veïns de Sagrada Família, FATEC, Espai Sant Antoni, Espai Sagrada Família, CONEX, Projecte ALAUA, Sant 
Antoni De veí a veí, Dones Mundi, 
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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’enllumenat públic. 

 
Millora de la il·luminació, mesures d'estalvi energètic. Canvi a lluminàries més eficients i de 
baix consum. 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/3043 
Autoria: Consell de Barri Sagrada Família, Consell de Barri Esquerra de l'Eixample, Consell de Barri 
Fort Pienc, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 6 (BCN -2016-02-2308, BCN-2016-04-10035, BCN-2016-04-8824, BCN-2016-02-2355, 
BCN-2016-04-8825, BCN-2016-02-2329) 
Suports totals: 68 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2 (BCN -M-2016-04-505, BCN-M-2016-03-438) 
Número de participants a les cites: 268 
Organitzacions participants a les cites: AVV Fort Pienc, Comunidad de vecionos Ausias Marc58, ANC Fort 
Pienc, Assamblea de Bari de Fort Pienc, Hort del Fort Pienc, Associació Comerciants Eix Fort Pienc, 
 

 
 

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. 

 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5046 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-265) 
Suports totals: 22 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-03-438) 
Número de participants a les cites: 25 
Organitzacions participants a les cites: AVV Fort Pienc, Comunidad de vecinos Ausias Marc58, ANC Fort 
Pienc, Assamblea de Bari de Fort Pienc, Hort del Fort Pienc, Associació Comerciants Eix Fort Pienc, 

 
 
 

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. 

 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5974 
Autoria: Elaine, Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 3 (BCN -2016-02-3321, BCN-2016-01-266, BCN-2016-02-3004) 
Suports totals: 125 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-41) 
Número de participants a les cites: 46 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
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4. Una Barcelona participativa que 
garanteixi el 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. 
 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5048 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-267) 
Suports totals: 16 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 
 

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. 

 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/6201 
Autoria: Fem Sant Antoni 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-03-6019) 
Suports totals: 31 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
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4.3. Acció comunitària 

 
4.3.1. 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. 

 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5049 
Autoria: HectorS, suport decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona, eixampledelibera 
Propostes que agrupa: 6 (BCN -2016-01-268, BCN-2016-04-9372, BCN-2016-04-8522, BCN-2016-03-3864, 
BCN-2016-03-7533, BCN-2016-03-7538) 
Suports totals: 66 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3 (BCN -M-2016-03-470, BCN-M-2016-02-36, 
BCN-M-2016-02-240) 
Número de participants a les cites: 50 
Organitzacions participants a les cites: Refugiats Sagrada Família, Sos i Sanitat Universal, AAVV Sagrada 
Família, 

 
 
 

4.3.2. 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. 

 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5975 
Autoria: Consell de Barri Esquerra de l'Eixample, Ajuntament de Barcelona, Consell de Barri dreta de 
l'Eixample, Consell de Barri Fort Pienc 
Propostes que agrupa: 4 (BCN -2016-02-2338, BCN-2016-02-2289, BCN-2016-02-3005, BCN-2016-02-2314) 
Suports totals: 29 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-02-45) 
Número de participants a les cites: 30 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
 

 
 

4.3.3. 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 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. 
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Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5976 
Autoria: Fem Sant Antoni , Ajuntament de Barcelona, Grup d'arquitectes Eixample COAC, eixampledelibera, 
Consell de Barri Fort Pienc, Maitestac, Consell de Barri Sagrada Família Propostes que agrupa: 13 (BCN -
2016-03-6018, BCN-2016-04-8744, BCN-2016-04-8807, BCN- 
2016-04-9241, BCN-2016-04-9266, BCN-2016-04-9063, BCN-2016-04-8813, BCN-2016-04-9368, BCN-2016-
04-9166, BCN-2016-02-2312, BCN-2016-02-3006, BCN-2016-02-2356, BCN-2016-04-8818) 
Suports totals: 118 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 4 (BCN -M-2016-03-460, BCN-M-2016-03-438, 
BCN-M-2016-03-470, BCN-M-2016-02-239) 
Número de participants a les cites: 81 
Organitzacions participants a les cites: AAVV Sagrada Familia, Espai Gent gran, amics gent gran,, AVV Fort 
Pienc, Comunidad de vecionos Ausias Marc58, ANC Fort Pienc, Assamblea de Bari de Fort Pienc, Hort del 
Fort Pienc, Associació Comerciants Eix Fort Pienc,, Eix comercial Nou Eixample, illustraciencia, A.V.V.E.E., 
Comunitat de veïns, Arquitectes Eixample, Germanetes 

 
 
 

4.3.4. Barri de Sant Antoni. Propostes Programa Actuació 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. 

 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/6318 
Autoria: Associació de Veïns del barri de Sant Antoni Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-04-9089) Suports 
totals: 1 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 
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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. 
 
 
 
Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/6429 
Autoria: Ajuntament de Barcelona 
Propostes que agrupa: 1 (BCN -2016-01-270) 
Suports totals: 12 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0 () 
Número de participants a les cites: 0 
Organitzacions participants a les cites: Cap 

 
 
 

 
 
4.5. Eficiència i professionalitat 
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5. Una Barcelona oberta i compromesa 
amb el món 

 
 
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. 

 
 
 

Enllaç:  http://decidim.barcelona/action_plans/5055 
Autoria: Consell de Barri Sagrada Família, Consell de Barri dreta de l'Eixample, Ajuntament de 
Barcelona, Consell de Barri Sant Antoni 
Propostes que agrupa: 4 (BCN -2016-01-274, BCN-2016-02-2358, BCN-2016-02-2293, BCN-2016-02-2376) 
Suports totals: 98 
Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1 (BCN -M-2016-04-513) 
Número de participants a les cites: 21 
Organitzacions participants a les cites: Esplai Trencaclosques, Fundació Pere Tarrés 
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