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Introducció

L’Eixample de les persones

L’actuació del Districte de l'Eixample s’orienta a la millora de

la qualitat de vida de les persones amb la creació de més

espais públics, el manteniment dels existents, i més serveis.

El pes residencial i la seva centralitat són dues realitats que defineixen

sintèticament el present del districte i són una referència per planificar

les futures actuacions municipals.

El present i la transformació de l’Eixample passa per ser un districte

cohesionat que prioritzi la qualitat de vida dels seus habitants, que

potenciï el seu aspecte convivencial i residencial i, alhora, mantingui

l’activitat terciària que es desenvolupa, i que li dóna dinamisme,

vitalitat i centralitat. Un districte en equilibri entre circulació i vianants,

lleure i convivència, activitats i domicili, tradició i modernitat,

catalanitat i universalitat.

• Millorar i ampliar l’espai públic de convivència (Un Eixample més

verd i un espai públic de qualitat).

• Més equipaments i més serveis per a les persones.

• Avançar en la millora de la convivència i la mobilitat buscant

l’equilibri entre les diferents activitats.
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D’aquesta manera, el PAD 2007-2011 es planteja entorn a dos grans

eixos de treball:

• La Convivència i espai públic

• Cohesió social i polítiques inclusives
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Convivència i espai públic

A l’Eixample existeix un ús molt intensiu de l’espai públic a la vegada

que els seus usos són molt diversos. A grans trets el PAD 2007-2011

es planteja l’aprofundiment en aquesta matèria, creant nous espais,

impulsant reformes urbanes i afavorint la convivència entre les

diferents activitats que es desenvolupen a la via pública, fent-ne

promoció, però també exercint l’autoritat i la mediació, atenent les

demandes de seguretat i vetllant per la neteja i el manteniment.

Manteniment de l’espai

Mesures

• Continuar amb el programa de manteniment als interiors d’illa.

 Des del 2003 al 2007 s’ha fet una forta aposta pel mateniment

(voreres, accessibilitat, nou enllumenat, mobiliari i paviment

sonoreductor) de gran part del Districte. Aquesta  ha de ser una

política de continuïtat en el 2008-2011, on s’ha de priortizar la

resposta ràpida a través del petit manteniment, alhora continuar

actuant a través del gran manteniment.
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Convivència

L’administració ha d’anar renovant la seva estructura i cercant noves

fórmules per anar donant els millors serveis a la ciutadania i això vol

dir també posar els mitjans tècnics i humans necessaris per garantir el

compliment de les ordenances municipals.

Mesures

• Continuar amb el programa d’inspecció per fer compatibles

l’activitat econòmica, l’oci i el descans i el correcte compliment de

les ordenances municipals i de la disciplina urbanística.

 Actuar mitjançant els educadors al carrer i la policia comunitària

perquè cap espai públic no estigui en mans d’un pocs, que el

sobreutilitzen mitjançant la força de la intensivitat de la seva

utilització.

 Impulsar un disseny afavoridor pels usos de tots els sectors

poblacionals, facilitant l’ús pel descans, per l’oci, per l’estada i per

la trobrada (espais relacionals, relació amb el comerç, pràctica de

l’esport i l’oci, zones infantils,....)

 Dissenyar l’espai perquè no només s’adapti, sinó que faciliti una

mobilitat sostenible: inclusió del transport públic, espai per les

bicicletes,...
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Eixos cívics i reformes urbanes

A l’Eixample s’ha estat treballant en la recuperació i ampliació d’espais

per a l’ús públic. Aquesta recuperació ha tingut en els darrers anys

dos instruments: l’obertura com espais públics d’interiors d’illa,

recuperant la filosofia de la trama Cerdà, i l’actuació en els grans

carrers, un eixos que formen també part de l’especificitat de la trama

Cerdà, sense oblidar els seus passatges o les oportunitats que es

generen al voltant de nous plantejaments com el de la Plaça de les

Glòries Catalanes.

Mesures

• En aquest sentit disposem dels elements per crear una trama

d’eixos cívics, és a dir, de carrers on la prioritat sigui el passeig i

el gaudi de l’entorn, i que a la vegada siguin eixos d’unió entre

barris i equipaments:

• 2ª fase de la reforma de l’Av. Roma, entre Urgell i

Rocafort.

• 1ª fase de la reforma del Passeig de Sant Joan entre

Diagonal i la Plaça Tetuan.

• Promoure la remodelació del carrer Balmes augmentant

l’amplada de les voreres.

• La reposició de  les voreres del carrer Urgell entre

Avinguda de Roma i París i la instal·lació d’un  carril bici.

• Arranjar la Gran Via entre Urgell i Aribau.
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• Arranjar el carrer Lepant entre Diagonal i Gran Via

• Retirar el monument que fou dedicat a José Antonio

Primo de Rivera i redactar el projecte per la remolelació

de l’avinguda Josep Tarradellas en el tram comprés entre

l’avinguda de Sarrià i la plaça Francesc Macià seguint la

mateixa estructura que la resta de l’avinguda.

 Abordar les connexions amb altres districtes, repensant carrers,

places i entorns d’unió amb aquests, per donar continuïtat

ciutadana i afavorir un ús cívic d’aquests. El projecte més

important en aquest àmbit és la plaça de les Glòries, que amb el

nou planejament aprovat podrà afrontar la seva transformació cap

a un espai ciutadà de qualitat de vida i activitat. També cal

estudiar possibles millores a la plaça d’Espanya i el perllongament

del carrer Diputació, com a connexió amb Sants. En definitiva cal

pensar en els ajustos urbanístics necessaris per millorant la

permeabilitat de la ciutat, amb l’Eixample com a territori

protagonista.

 Consolidar l’Eixample com un districte accessible, fomentant que

no només la practica eliminació de les barreres arquitectòniques de

carrers i transport públic (busos i accessos en ascensor al Metro),

si no amb un disseny on compti especialment trencar barreres de

discapactitats com la visual o la sensorial.

• Impulsar les actuacions necessàries per una ràpida execució de

l’intercanviador de Diagonal.

• Reformar integralment el carrer Enamorats  a favor del vianant.
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• Continuar amb el pla de passatges consistent en la reforma urbana

de Passatges de titularitat pública (Valeri Serra, Pagès i Joan

Casas) i impulsant la reforma dels passatges de titularitat privada.

Jardins d’interior d’illa

Des de l’any 1985, data en què es va recuperar el jardí de la Torres de

les Aigües, a enguany, la política de recuperació d’interiors d’illa està

recuperant jardins i espais de tranquil·litat pels veïns i veïnes.

Ara doncs resta acabar d’executar aquesta política i completar una

xarxa de 52 interiors d’illa recuperats, més del 10% d’illes de

l’Eixample, de manera que tots els residents disposin d’un jardí a

menys de 300 metres de casa.

Mesures

• Increment de tasques de vigilància, manteniment i neteja als

interiors d’illa.

• Completar la xarxa de jardins interiors d’illa, amb la urbanització

dels darrerament aconseguits i les millores (per ampliació o doble

entrada) d’alguns dels existents fins arribar als 52 jardins.

• Ampliació interior Mercè Vilaret

• Ampliació interior de la biblioteca Joan Oliver

• Compres i expropiacions a l’interior d’illa Mercè Vilaret, a Ronda

Sant Pau 67-69.

• Interior d’illa Bayer

• Ampliació interior illa Emma Barcelona
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• Interior illa c/ Borrell 305

• Interior d’illa darrera el centre de recerca biomèdica del Clínic

(Carrer Rosselló)

• Interior illa Laura Albèniz

• Interior illa Enriqueta Sèculi, projecte que inclou la recuperació

d’un refugi antiaeri.

• Interior illa Beatriu de Provença

• Interior illa Constança d’Aragó

• Interior illa Anaïs Napoleon

• Ampliació interior illa Manuel de Pedrolo

Mobilitat i sostenibilitat

La millora de la mobilitat al Districte de l’Eixample s’ha d’enfocar

sobretot cap el foment del transport públic i els principis que indica el

Pacte per la Mobilitat de la ciutat de Barcelona i l’assoliment d’un

model de mobilitat sostenible. La lluita contra el canvi climàtic en el

nostre territori ens compromet a avançar en el compliment de

l’Agenda21 i els acords d’Aalborg.

Mesures

• Continuarem ampliant voreres per donar prioritat al vianant.

• Ampliar la xarxa de carrils bici  per facilitar la circulació segregada

en les vies bàsiques.
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• Combatre la indisciplina viària, principal causa dels embussaments.

• Avançar en la implantació de carrers d’àrea 30 al Districte (vies de

velocitat limitada a 30 kmh).

• Elaborar i executar propostes juntament amb el teixit associatiu del

barri per tal de millorar la mobilitat i les afectacions de l’afluència

turística a l’entorn del Temple de la Sagrada Familia.

• En el marc de la revisió i avaluació constant de les zones

d'aparcament regulat, promoure l'acord entre totes les parts

implicades, especialment amb les  associacions de comerciants, per

tal de que determinades zones de càrrega i descàrrega siguin

alliberades els dissabtes.

• Es consolidarà la freqüència de pas del metro a un màxim de cada

tres minuts.

• Crear un aparcament soterrat a:

• Calàbria – València

• Passeig de Sant Joan

• Dotació d’un punt verd fix a cada barri.

• Treballarem per buscar mesures per evitar la contaminació

acústica produïda per soroll en operacions de càrrega i descàrrega.
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• Establir el desenvolupament d‘un projecte intergeneracional entre

els usuaris de l’hort urbà i els infants del Districte de forma

coordinada amb Parcs i Jardins.

• Seguir desenvolupant els programes d’educació ambiental que

fomenten la cultura de la sostenibilitat.

• Promoure la millora de la xarxa de control de la qualitat de l’aire al

nostre districte.

• Continuarem avançant en la implementació dels criteris d’Oficina

Verda en els diferents equipaments municipals del Districte
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Cohesió social i polítiques inclusives

És en base la generació d’una major cohesió social cap a on cal

orientar les polítiques d’atenció i promoció de les persones, de

la mateixa manera que la política d’equipaments i habitatge.

L’equilibri i la cohesió en una societat que és canviant requereix

d’actuacions actives cap el foment de la participació, la inclusió,

la inserció i la promoció social i la cohesió.

Equipaments

Mesures del districte de l’Eixample

• Desenvolupament del pla d’equipaments 2008-2015.

• Fomentar els treballs i els mecanismes participatius per la definició

dels equipaments de la Model.

• Elaborar  els projectes d’equipaments previstos a la plaça de les

Glòries catalanes de forma participada.

• Equipament de proximitat a Calabria / Sepulveda (interior d’illa M.

Matilde Almendros).

• Inici de la remodelació del mercat de Sant Antoni.

• Inici de la remodelació del mercat del Ninot.
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• Nou Centre de Serveis Socials a Borrell 305.

• Desenvolupament del conveni per la construcció de d’una

residència i centre de dia per a gent gran a Viladomat - Consell de

Cent.

• Reforma de l’espai de gent gran de Sagrada Familia.

• Creació d’un nou espai per gent gran a l’illa Germanetes

• Definició i creació d’un nou equipament jove a les Arenes.

• Creació d’un punt d’informació juvenil

• Acabar l’execució del pla de biblioteques:

•  construir una nova biblioteca a l’esquerra de l’Eixample.

• Ampliar la biblioteca Joan Miró

• Ampliar el Centre Cívic Golferichs amb l’antiga casa de la

maternitat.

• Construcció d’un nou centre cívic a l’esquerra de l’Eixample

• Definir un nou equipament de caràcter cultural a la Casa Burés.

• Remodelar els espais del Centre Cívic de Sagrada Família

• Ampliar el polisportiu de Sagrada Família
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• Executar la segona fase de la restauració de la façana de l’estació

del Nord.

• Creació de l’escola de música del Districte a les noves instal·lacions

del  CEIP Fructuós Gelabert

• Desenvolupament del Mapa Escolar:

• IES Angeleta Ferrer

• IES a Consell de Cent – Borrell

• CEIP a l’entorn de Glòries

• CEIP Fructuós Gelabert

• Construcció de quatre noves escoles bressol:

• Illa Germanetes

• A Provença Nàpols (illa Myrurgia)

• A l’antic cinema Waldorf

• A l’illa d’Ermesenda de Carcassona

• Obertura del nou CAP Roger de Flor.

• Construcció d’un CAP a Borrell 305.

• Iniciar el procés per la construcció d’un nou CAP a l’àmbit del Pont

de Marina.

• Cessió d’un espai per entitats del barri a Ali Bei 98.

• Posada en marxa de l’equipament sociocultural de Fustes Gelabert

(Padilla 210)
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Habitatge

Mesures

• Es concentraran les accions referents a l’habitatge en dos eixos: el

de la promoció d’habitatge dotacional destinats a joves i als més

grans i a l’impuls de polítiques per millorar la seguretat de les

façanes, les condicions dels serveis comunitaris i la seva

accessibilitat amb un programa específic de dotació d’ascensors.

• Participar en el desenvolupament d’una bossa d’habitatges de

lloguer a nivell de ciutat.

• Construcció d’habitatge per joves en règim de lloguer:

• Consell de Cent - Borrell.

• Alí Bei – Marina

• Construcció apartaments tutelats per gent gran a:

• Viladomat – Consell de Cent

Comerç

El comerç en general i de proximitat en particular, sempre ha estat un

dels fonaments i elements vertebradors de cohesió social, de

redistribució de la riquesa, de racionalització i millores dels espais

públics i urbans, d’integració de cultures i hàbits, de modernització,

especialització i professionalització de les diferents activitats

econòmiques tradicionals de la ciutat, d’augment de la qualitat de vida
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de les persones i d’augment del seu benestar general, és dinamitzador

de nous eixos d’activitat i afavoreix l’equilibri entre els nostres barris

fent-los més acollidors i cohesionats.

Mesures

• Consolidació dels eixos comercials urbans impulsant mesures de

major associacionisme i participació del comerciants.

• Seguiment dels Plans Territorials Sectorials d’Equipaments

Comercials (PTSEC), del Plans Especials d’Equipaments Comercials

i els Plans Especial d’Equipaments Comercials i els usos no

alimentaris de Barcelona.

• Inici de la remodelació del mercat de Sant Antoni.

• Inici de la remodelació del mercat del Ninot.

• Elaborar el Pla Especial del Comerç de l’Eixample amb atenció

especial a la defensa de la diversitat comercial a l’entorn del carrer

Trafalgar (Fort Pienc i Dreta de l’Eixample).
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Atenció social

Actualment estem davant tant d’una realitat social canviant amb

rapidesa i potser especialment complexa, però també comptem amb

nous instruments, especialment a través de les noves lleis: la Llei de

Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació

de Dependència i la Llei catalana de Serveis Socials, que poden

permetre que els serveis socials passin de ser serveis dirigits només a

un sector de la població i amb un caràcter assistencialista, a esdevenir

serveis universals. Cal aprofitar el nou marc legal i els nous recursos

per impulsar un nou model de serveis socials.

Mesures del districte de l’Eixample

- Millora de les instal·lacions dels serveis socials per donar un servei

més proper i de més qualitat. Desdoblant el Centre de Serveis

Socials del carrer Paris i ubicant-ne una nova seu a l’antiga escola

Mallorca i creant un nou Centre al carrer Borrell 305.  El nou CSS

del carrer Borrell es traslladarà juntament amb el CAP de salut.

Serà la primera experiència en què aquests dos serveis

comparteixin equipament

• Consolidar el programa d’educadors al carrer.

• Garantir la cobertura progressiva del servei de teleassistència.
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• Garantir el desenvolupament en el territori de la llei de la

dependència i de la propera llei de serveis socials.

• L’increment del pressupost destinat a l’atenció domicilària i els

serveis socials en general, d’acord amb les noves dotacions i

competències atorgades per les lleis recentment aprovades, en

especial el destinat a treballadors familiars, servei de neteja a

domicili, menjar i bugaderia a domicili, programa de teleassistència

i reparacions de la llar.

• Impulsar als CSS projectes i actuacions grupals i comunitaris per

contribuir a la millora qualitat de vida dels ciutadans/es. Els Serveis

Socials d'Atenció Primària del Districte de l'Eixample impulsen

grups de voluntariat per tal d'atendre a persones que necessiten

ajuts puntuals d'acompanyament i d'altres serveis

• Impuls del pla comunitari de Sagrada Família i estudiar la

possibilitat de fer-ne a la resta de barris.
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Gent gran

Les persones grans constitueixen gairebé el 25 % de la població

actual del Districte de l’Eixample.

Aquest gruix de població insta a desenvolupar una acció sobre la gent

gran en dos vessants:

• Una atenció de qualitat per a les persones grans que no es valen

per elles mateixes per desenvolupar algunes activitats de la vida

diària. Aquestes polítiques es veuran potenciades per la Llei estatal

d’atenció a les persones amb dependència i la futura Llei de serveis

socials de Catalunya.

• Les polítiques d’igualtat i promoció que garanteixen l’accés de les

persones grans davant tots els serveis públics de la comunitat,

incloent el transport, la cultura, la educació, la salut, l’esport,

l’habitatge i la ocupació del lleure.

Mesures

• Consolidar els grups de treball i potenciar el treball en xarxa i les

activitats comunes entre els casals i espais que integren la

comissió de gent gran.

• Disseny i elaboració de la guia de serveis per a les persones grans,

presentant el conjunt de serveis públics del districte i la seva

accessibilitat, així com les mesures de discriminació positiva

existents per afavorir el seu ús.



Pla d’Actuació del districte de l’Eixample

2008-2011 (document marc)

20

• Potenciació dels serveis d’atenció domiciliària per a les persones

grans al districte de l’Eixample.

• Desenvolupament del conveni per la construcció de d’una

residència i centre de dia per a gent gran a Viladomat - Consell de

Cent.

• Reforma de l’espai de gent gran de Sagrada Familia.

• Creació d’un nou espai per gent gran a l’illa Germanetes

• Instal·lació en algun dels espais verds del districte d’un circuit de

gimnàstica per a gent gran.

Dona

Mesures

• El Districte de l'Eixample continuarà reforçant i donant suport al

Circuit contra la Violència Vers les dones. Els/les seves tècniques

treballen amb les altres serveis per tal de donar una millor atenció

a les dones.

• Donar suport al treball que desenvolupen els grups de dones del

districte per aconseguir el canvi de valors davant la violència de

gènere.
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• Continuar la tasca de fer visibles les aportacions que han fet i fan

les dones a la societat mitjançant el bateig de nous espais públics

amb noms de dones, la concessió de les medalles d’honor del

Districte i la setmana del “Fem en femení” del Centre Civic Sagrada

Família.

• El Districte impulsarà un programa de conscienciació general i un

projecte concret amb la xarxa social i econòmica en algun dels

barris de l’Eixample, per treballar aspectes de disseny, mobilitat i

horaris lligats a la conciliació de la vida laboral i familiar

• És continuarà impulsant el Punt d’Informació i Atenció a les Dones

(PIAD) com a servei de referència per a l’estímul de la participació

de les dones en el Districte, i en concret per a la conscienciació en

contra de la violència de gènere.

• El Consell de Dones aportarà anàlisis i propostes a la resta de

consells de participació del districte.

• El Consell de Dones de l’Eixample participarà de manera activa en

el Congrés de Dones de Barcelona.
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Infància i joventut

L’aprovació del Pla Jove ha fet que l ’Ajuntament de Barcelona avanci

en aquest sentit. S’ha definit el pla director de la política de joventut

fins a l’any 2010, establint-se uns objectius clars, que abarquen

polítiques integrals i transversals de joventut, incidint en tots els

aspectes que influeixen en el desenvolupament de les persones joves.

Mesures

• Realització d’un seguiment participatiu de l’execució del Pla

director de Joventut a través de la comissió de joves del Districte de

l’Eixample.

• Definició i creació d’un nou equipament jove a les Arenes.

• Creació d’un punt d’informació juvenil

• Consolidar l’espai jove com un equipament juvenil de districte

fomentant la vessant cultural i de creació dels joves.

• Realitzar nous projectes de reforma o adequació d’equipaments a

través de plans d’ocupació de Barcelona Activa

• Continuar amb el suport i el foment de les entitats de lleure i

educació no formal.

• Impulsar la signatura de convenis per l’ús de les instal·lacions

escolar per part d’entitats de joves.

• Mantenir la política de beques de la campanya de vacances i

estudiar la seva ampliació a través dels pressupostos anuals del

districte.
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• Donar suport als consells escolars de centre com a espais de

gestió, participació, interrelació, cooperació, prevenció i resolució de

conflictes, de direcció i presa de decisions col·lectives de la comunitat

escolar.

• Vetllar per la construcció de l’habitatge dotacional per joves previst

al pla de l’habitatge.

• Estudiar les afectacions que la nova llei de l’habitatge pugui tenir

pels joves de l’Eixample i promocionar-ne els seus beneficis i nous

serveis que se’n derivin.

• Impuls i promoció dels equipaments d’infància del districte (Espais

Infantils) com a serveis de promoció de la infància i com a serveis de

suport a les famílies.

• Amb el Pla de Biblioteques com a marc general, habilitar una sala

d'estudi en període d’exàmens i adaptada en el seu horari a les

necessitats dels joves, al barri de la Sagrada Família i una altra al barri

de l'Esquerra de l'Eixample o Sant Antoni, amb l'objectiu d'anar

ampliant progressivament aquest tipus d'oferta per donar cobertura

als joves de tots els barris de l'Eixample, seguint les prioritats

marcades pels òrgans de participació juvenil del Districte.

Immigració

Mesures

• L’aprenentatge del català ha de ser concebut com un dret i un

deure de tota persona ciutadana i resident a Catalunya i com una
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clau d’accés a la igualtat d’oportunitats i de participació en

societat.

• Atendre des del treball territorial i comunitari la població

nouvinguda

• Impulsar projectes de reforç escolar.

• Fomentar la participació entitats que agrupen col·lectius

immigrants en els programes de subvencions de l’ajuntament de

Barcelona

• Convidar les entitats dirigides a població d’origen forani a participar

dels diferents espais i consells de participació del districte de

manera que coneguin la realitat i les problemàtiques del districte

• Fomentar la seva participació en les diferents Festes Majors de

barri, participant en el programa amb expressions culturals pròpies

de  forma que es generi vincle entre les esmentades entitats, i la

resta d’associacions del territori i els veïns.

Cultura

A través dels centres cívics i les biblioteques en els darrers anys s’ha

consolidat a la ciutat un format d’equipament cultural d’èxit, tant a

nivell de públic com de qualitat.

Les actuacions respecte a la cultura, es fonamenten en dos eixos: el

foment de la cultura popular i tradicional i el foment de la producció

artística i promoció cultural.



Pla d’Actuació del districte de l’Eixample

2008-2011 (document marc)

25

Mesures

• Donar suport a la consolidació de les entitats de cultura popular i

tradicional al districte

• Consolidar els programes de difusió i divulgació cultural als Centres

Cívics de l’Eixample com a plataforma de suport a joves creadors del

districte i de la ciutat

• Donar suport a les companyies teatrals amateurs del Districte.

• Consolidar la producció creativa de l’Espai Jove de l’Eixample com

a model d’espai de suport a la creació per part dels joves

Fomentar la producció artística interdisciplinar en el marc dels Centres

Cívics i vetllar per la seva interrelació amb el territori.

• Vetllar per una promoció cultural de qualitat als Centres cívics.

• Acabar l’execució del pla de biblioteques:

•  construir una nova biblioteca a l’esquerra de l’Eixample.

• Ampliar la biblioteca Joan Miró

• Ampliar el Centre Cívic Golferichs amb l’antiga casa de la

maternitat.

• Oferir a la ciutadania serveis culturals i lúdics els diumenges
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• Construcció d’un nou centre cívic a l’esquerra de l’Eixample

• Remodelar els espais del Centre Cívic de Sagrada Família

• Homenatjar la figura de Valentí Almirall batejant algun dels

equipaments escolars o culturals de pròxima obertura al Districte amb

el seu nom.

Esports

Mesures

• Ampliar el polisportiu de Sagrada Família

• Instal·lar gespa artificial al camp de futbol de Fort Pienc.

• Conveniar l’ús d’instal·lacions esportives escolars fora de l’horari

escolar.

• Iniciar la reforma integral de la piscina Sant Jordi

• Implementar polítiques de sostenibilitat a les instal·lacions

municipals esportives, en temes d’estalvi d’aigua i energètics.

• Promoure les activitats d’esport en edat escolar. Facilitar la guia

per a la informació, l’adequació dels espais de realització de l’activitat,

i els processos de millora continua per a aquesta activitat.

• Instal·lació en algun dels espais verds del districte d’un circuit de

gimnàstica per a gent gran.

• Posta en marxa de les pistes poli-esportives del Parc Joan Miró en

un marc de desenvolupament d'usos global del parc.
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Educació

Mesures

• Creació de l’escola de música del Districte a les noves instal·lacions

del  CEIP Fructuós Gelabert

• Desenvolupament del Mapa Escolar:

• IES Angeleta Ferrer

• IES a Consell de Cent – Borrell

• CEIP a l’entorn de Glòries

• CEIP Fructuós Gelabert

• Construcció de quatre noves escoles bressol:

• Illa Germanetes

• A Provença Nàpols (illa Myrurgia)

• A l’antic cinema Waldorf

• A l’illa d’Ermesenda de Carcassona

• Establir espais de coordinació entre els diferents serveis que

incideixen en els centres escolars.

• Regulació, coordinació i control de la utilització dels espais escolars

fóra de l’horari escolar.
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• Seguir elaborant les accions formatives per a pares i mares tant de

centres públics com de concertats, per tal d’incorporar i ajudar a

les families en els processos educatius dels seus fills.

• Promoure, dins el marc del Consell Escolar, les iniciatives i el

treball de les AMPA del Districte

• Realitzar el seguiment del desplegament de la LOE i de qualsevol

altre llei o normativa que s’aprovi durant aquest període,

fomentant els espais informatius i de debat en el si del consell

escolar de Districte.

• Utilitzar la web del consell escolar com a mitjà de comunicació

entre la comunitat educativa del Districte i, també, d’intercanvi

amb d’altres Districtes

• Incorporar els representants municipals a tot els centres concertats

del Districte en virtut del desplegament de la LOE.

Persones amb discapacitat o mobilitat

reduïda

Mesures

• Promoure convenis amb comunitats de propietaris per la millora de

l’accessibilitat, i ajuts per a la instal·lació d’ascensors.
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• Vetllar per l’execució del Pla d’accessibilitat al metro de plaça

Urquinaona de manera que es completi el pla d’accessibilitat al metro

a tot el districte de l’Eixample.

• Iniciar conjuntament amb la taula de discapacitats un nou procés

de participació sobre els projectes de reforma de l’espai públic.

• Donar suport a la participació de les entitats de persones amb

discapacitat.

• Continuar amb la tasca endegada de fer accessibles els programes,

serveis i equipaments del Districte.

Societat del coneixement

Mesures

• Universalitzar encara més l’accés a internet, consolidant els

programes formatius que ja es desenvolupen a diversos

equipaments de la ciutat (casals de gent gran, centres cívics, etc.)

• Fomentar la celebració de certàmens tecnològics i que siguin punt

de trobada entre joves talents de la tecnologia per facilitar

l’intercanvi d’idees i experiències.

• Impulsar l'ús de les noves tecnologies per part dels ciutadans,

creant xarxes wifi en biblioteques, i altres espais públics.
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• Aprofundir en l’especialització del CC Golferichs perquè esdevingui

referència en TIC i Art multimèdia en el marc de la ciutat de

Barcelona.

Salut

Mesures

• Compliment del mapa sanitari. En aquest sentit cal destacar la

propera obertura del CAP de Roger de Flor i el futur CAP del

carrer Borrell, ja en projecte, així com la previsió d’un futur CAP

a l’àmbit del pont de Marina.

• Potenciació i consolidació del Consell de Salut del Districte, com a

peça clau en el treball  de proximitat i de participació en l’àmbit de

la prevenció i la salut.

• Integrar els usuaris en l’organització del sistema sanitari potenciant

les comissions de participació dels CAPs.

• Potenciar els programes de promoció de la salut  a l'escola.
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Participació i aprofundiment democràtic

Mesures

• Millorar els sistemes d’informació sobre els serveis i processos de

decisió de l’administració local. Utilitzar mitjans fàcils i transparents

per la ciutadania, impulsant cada cop més la utilització de les

noves tecnologies de la informació en aquest àmbit, que han de

garantir especialment la fluidessa de la comunicació.

• D’acord amb el Mapa de la Participació, de l’avaluació dels primers

anys de funcionament de les noves normes participatives de

l’Ajuntament, i després de la posada en marxa dels darrers espais

participatius (Consell de Salut i de Seguretat), debatre i pactar

amb el moviment associatiu els canvis necessaris en els òrgans i

reglaments participatius, encaminats a assolir un sistema el més

• Consolidar els Consells de Barri i donar un pas endavant en el

Consell Ciutadà com a màxim òrgan consultiu i de participació del

districte.

• Incrementar les experiències participatives en projectes concrets

obertes al màxim nombre de ciutadans.


