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Propostes Pla d’Actuació de Districte (PAD) vinculades al barri 

de la Dreta de l’Eixample 
 

Consell de Barri: Propostes de futur per la Dreta  de l’Eixample – 11 de març de 2020 

 

 

Eix 1 - Drets socials 

 Cercar local per un Espai de gent gran a la Dreta de l'Eixample.  

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

  Un cop implantats els programes Radars i Vincles al barri de la Dreta Eixample , cal 

mantenir la seva promoció i donar-los a conèixer tant a la població usuària com a la 

ciutadania en general  

 Impulsar i donar suport a la instal•lació del Punt Lila  a la festa  major de la  Dreta 

Eixample . 

 Incorporació de la mirada LGTBI en el disseny i la senyalística dels nous 

equipaments i adequació gradual dels ja existents. Millores a la senyalització dels 

equipaments del districte incorporant visions inclusives per a totes les ciutadanes i 

ciutadans. 

 Realització de campanyes contra la LGTBIfòbia , implicant entitats, CEMs, curses 

esportives, clubs, etc.. 

 Ampliar les places públiques d’Escoles bressol 
 

 

Eix 2 - Emergència climàtica 

 Implementar el programa Protegim les escoles al Districte de l'Eixample. Elaborar 

propostes per als diferents centres educatius del barri  tenint en compte els nivells de 

contaminació i la seguretat viària per millorar la seva situació. 

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

l’Eixample. 

 Impulsar els projectes de cobertes verdes. Donar continuïtat a la línia de 

subvencions per promocionar la reconversió de terrats en espais verds. 

 

 Implementar la zona 30 a tota la xarxa local, amb les úniques excepcions de la xarxa 

bàsica i els carrers peatonalitzats a 10Km/h. 

 Implementar carrils bici: al Carrer de Bruc, i plaça Tetuan i Gran Via entre Aribau i 

Plaça Tetuan. 

 Regular les zones d’aparcaments d’autocars turístics: Provença i Ronda Universitat 
 

 Impulsar l’obertura a vianants de vies bàsiques del Districte de manera periòdica. 

Obrir el c/ d’Aragó diumenge al mati  per a vianants i realitzar experiències  

periòdiques on els vianants gaudeixin de l'espai públic tradicionalment destinat als 

vehicles d'ús privat, com el Sant Jordi sense cotxes. 

 Punt verd  a la Dreta Eixample. Crear el punt verd  per a la dreta de l'Eixample per 

afavorir el reciclatge i la recollida de  residus a ser possible en un dels interiors d’illa 
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 Treballar per un nou model de càrrega i descàrrega de mercaderies fomentant l’ús 
de vehicles amb tecnologia neta (camionetes elèctriques, cargo bicis, etc.). 

 Campanya comunicativa per reduir el consum de plàstic d’un sol ús. 

 Enfortir programes de control del plàstic d’un sol ús i el decreixement del seu ús, per 

arribar a l'horitzó de plàstic zero.  

 

 

Eix 3 - Progrés econòmic 

 Senyalització atractiva i innovadora que permeti identificar les zones comercials de 

cada barri i punts de comerç.   

 Promocionar espais territorials comercials: Passeig de Sant Joan 

 Promoció dels Mercats de pagès i de punts de venda per pagesos  

 Creació i impuls del sector d’indústries creatives vinculat a l’economia social i el 

consum responsable. 

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

barri. 

 

Eix 4 - Dret a la ciutat 

 Pacificació de carrers: Eix verd Girona 

 

 Ampliació del parc de pisos de lloguer del Districte de l’Eixample: Rehabilitació 

de l’edifici del c/ d’Aragó 317  

 

 Posar en marxa el  nou espai veïnal de la Dreta de l’Eixample. 

 

 Desenvolupar el pla d'usos de l’entorn de Girona per mantenir la diversitat comercial 

en zones d'alt impacte turístic i en aquelles on es realitzin transformacions urbanes. 

Establir i regular les diferents llicències d'activitats econòmiques per tal de mantenir 

la diversitat del comerç a zones del districte  que o bé suporten un ús intensiu o bé 

està previst realitzar actuacions urbanístiques d'elevat impacte (Eix Verd Girona). 

 Unió del Tramvia per la Diagonal. Inici del projecte d' obres per tal que l' 

interconnexió del trambesós i el trambaix sigui una realitat. Tram Diagonal des de 

Glòries fins a Passeig Sant Joan  

 

 Seguir desenvolupant el projecte d'entorns escolars. Ampliació i millores als 

xamfrans de les escoles a més de 15 escoles. Els eco xamfrans recuperen espais 

abans dedicats al trànsit amb l' objectiu de crear zones segures i per a la 

socialització dels escolars i les seves famílies. Es durà a terme la reforma a 6 

centres educatius aquest any i un total de 15 durant el mandat. 

 

 Desenvolupar el Pla de Solars de l’Eixample. Can Roger. 

 Interior d’illa Torre de les Aigües , fer concurs de propostes d’us. 

 Avançar en la prohibició d’estacionament de motos sobre les voreres, vetllant pel 
compliment de la normativa baixant les  motos a la calçada. 

 Implementar marxes exploratòries al barri per millorar la seguretat de les dones. 

 Augmentar el  nombre d’Àrees d’Esbarjo per a Gossos i altres animals de companyia 
i aplicar mecanismes de millora de la regulació i senyalització. 
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 Pla Manteniment integral de l’Eixample. Conservació  i manteniment de l'espai públic 

 

 Remodelació de les rondes Universitat i Sant Pere, inclosa la Plaça Urquinaona 
 

Eix 5 - Aprenentatge, creativitat i vincles 

 

 Comprar l’edifici del Taller Masriera per fer-hi equipaments pel barri i de ciutat. 

 Procés de transformació dels patis escolars en el marc d’emergència climàtica i amb 

perspectiva de gènere. Dur a terme les millores necessàries als patis escolars per tal 

de mitigar les conseqüències derivades de l' emergència climàtica ( Espais d' ombra, 

punts d' aigua..). 

 Promoure conjuntament amb la Casa Ametller un Espai Patrimonial coordinat amb el 

MUHBA. 

 

 Feminització del nomenclàtor i visibilització de dones en la memòria democràtica. 

 

Eix 6 - Governança 

 

 Elaborar el  Pla d’equipaments del barri de la Dreta de L’Eixample. Fer la diagnosi, 

desenvolupar una proposta de futur i  crear un mapa interactiu amb els espais 

actuals, espais disponibles i zones on estan previstos possibles equipaments per tal 

de tenir una perspectiva del present i futur del districte. 

 

 


