
Consell de Barri Esquerra Eixample 

Districte de l’Eixample 

2 d’ Abril de 2019 

 



1. Informe del Seguiment d’actuacions de L’ Esquerra de l’ Eixample 
 

2. Presentació de la policia de Barri 
 
3. Seguiment del procés participatiu Superilla Consell de cent 
 
4. Retorn del procés participatiu de la Model 
 
5.Escola Entença 
 
6. El pas dels autobusos per l’ Esquerra de l’Eixample 
 
7. Local Calàbria/ Consell de cent 
 
8. Precs i Preguntes 

 

Ordre del Dia 
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1. Seguiment d’actuacions 
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Seguiment d’actuacions 
Eix 1 - Bon Viure 

• Habitatge dues promocions en marxa a Germanetes que també inclouen equipaments i zona verda: 
  
 - Una per gent gran amb 47 pisos públics de lloguer amb serveis. 
 - Una segona promoció de 35 pisos de lloguer públic. 
  - 150 habitatges previstos  al pla director de la Model 

 
• Increment de places públiques d’ escoles bressol, infantil i primària i secundària: 

 
 - Obertura Escola Entença al 2016 en mòduls a l’Escola Industrial. Canvi d’ubicació provisional   
 - Obertura de l’Escola Xirinacs al setembre de 2017 en mòduls al recinte de La Model. 
 - Construcció i inauguració al setembre de 2018 de l’Institut Viladomat. 
 - Millores en resta entorns escolars ( Diputació, Auró, IES Viladomat) Actualment fent Joan Miró,  
   Ernest Lluch i IES Maragall 

 
• Impulsar nous espais de relació entre les famílies i infants. Espai familiar 0-Casal Infantil Urgell 
 
• Estratègia comunitària per a la participació contra la solitud no desitjada ( Programa RADARS) 

 
• Nou PIAD i espai gent gran Montserrat Olivella ( Calàbria 260 i 262) 
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Seguiment d’actuacions 

Eix 2 – Economia Plural 

• Mercat de Pagès a Germanetes 
 
• Impulsar l’economia verda i circular, especialment la rehabilitació energètica i les energies renovables 

 
• Elaborar un pla estratègic del comerç de proximitat que fomenti les sinergies amb la xarxa social del barri, ofereixi formació als 

comerciants i en potenciï l’associacionisme 
  
• Elaboració de Plans estratègics de dinamització comercial de barris (Eix Ninot ) 

 
• Fomentar l’ús, la cessió i el lloguer dels locals buits. Actualització dels cens de locals de zones i coordinació amb Barcelona Activa 

per promoure l'ocupació dels locals buits.  
  
• Difusió i foment de les bones pràctiques en l´àmbit de la promoció del comerç de proximitat. Incorporació al Mapa de Barcelona 

més sostenible dels  comerços que ofereixen productes ecològics, a granel o de proximitat del barri.  
 
• Col·laboració amb les associacions  de comerciants del territori ( Esquerra Eixample, Gaixample, Associació Diagonal Barcelona). 
 
• Formació als comerciants i dinamitzadors de les associacions de comerciants, així com promoció de la digitalització del comerç a 

través dels programes oferts des de Barcelona Activa. 
 
• Promoció i suport a esdeveniments anuals ( Fires festa major, fires primavera, Pride, Fira de Nadal ) i obres de llarga durada ( pous 

seguretat obres AVE).  
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Seguiment d’actuacions 
Eix 3 – Transició Ecològica 
• Transformació de la Model (PAM 3.3.25). El gener de 2017 es va signar el conveni entre la Generalitat 

de Catalunya i l’Ajuntament, que ha permès el tancament de la Model, i la posterior recuperació per a 
l’ús ciutadà d’aquest equipament. L’espai ha estat obert a la ciutadania per a un ús cívic i social ple de 
vida. Es va realitzar un procés participatiu per definir-ne els usos dels espais segons les necessitats 
dels veïns i veïnes. La proposta municipal, presentada al desembre de 2018, inclou uns 150 habitatges 
públics, equipament educatiu, social, memorial, cultural i esportiu i un gran parc de 14.000m2. 
 

• Definir un eix verd (en el marc de la proposta de superilles) a cada barri. Esquerra: Consell de Cent 
(Joan Miró-Urgell). S’ha fet un procés participatiu que ja ha finalitzat  
 

• Recuperar la planificació per a nous interiors d’illa públics a l’Eixample. 
   - Interior illa Comte Borrell, 305. Remodelació 
 - Interior Illa maria Mercè marçal 
 - Urbanització de l’interior d’illa de Germanetes.  
 - Ampliació i nou espai de jocs de l’interior d’illa Jardins de Paula Montal 
  - Urbanització de l’interior d’illa dels jardins de Assumpció Català i Poch 
 - Urbanització dels Jardins de Montserrat 
  -Urbanització de l’Interior d’illa Còrsega 195 
• Mesures per a la pacificació de carrers i de reducció de la velocitat 
  - Connexió xarxes tramvies. Estudis previs 
 - Av. Roma urbanització 
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Seguiment d’actuacions 

Eix 4 – Bon govern 

• Revisar el pla d’ equipaments Eixample esquerra 
 - Condicionament Calàbria,262 
 - Centre de neteja Esquerra Eixample. Construcció 
 
• Retirada de plaques franquistes dels edificis 
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2. Presentació de la Policia de barri 
policiadebarri.eixample@bcn.cat 
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3. Seguiment del procés participatiu 
Superilla Consell de cent 
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4. Retorn del procés participatiu de la Model 
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5.Escola Entença 
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6. El pas dels autobusos per l’ Esquerra de 
l’Eixample 



7. Local Calàbria/ Consell de cent 



 
8. Precs i Preguntes 



Gràcies per la vostra atenció 

Consell de Barri Esquerra Eixample 


