
Perfil de barri o districte
Grup d’Anàlisi de Dades

01/02/2015

DISTRICTE de ‘EIXAMPLE’

Dades polítiques

. . . al districte a la ciutat

Abstenció eleccions generals 2011 29.8 31.9

Abstenció eleccions locals 2011 43.7 47
Vot a CIU eleccions locals 2011 35.2 28.2
Vot a PSC eleccions locals 2011 16.5 21.8
Vot a PP eleccions locals 2011 15 16.9
Vot a ICV eleccions locals 2011 10.3 10.2
Vot a ERC eleccions locals 2011 6.1 5.5

Vot a CIU eleccions europees 2014 26.4 20.7
Vot a PSC eleccions europees 2014 8.5 12.1
Vot a PP eleccions europees 2014 10.5 11.9
Vot a ICV eleccions europees 2014 12.5 12.5
Vot a ERC eleccions europees 2014 23.5 21.6
Vot a Podemos eleccions europees 2014 4 4.7

Dades socio-econòmiques

. . . al districte a la ciutat

Atur (estimació)1 14.1 16.9

1Disposem a nivell de barri de dades sobre la població i sobre el nombre d’aturats registrats. Per calcular la taxa d’atur cal
saber la taxa d’activitat (no disponible per barris) i el nombre d’aturats real (més alt que els registrats). Per tant, cal fer una
estimació aproximada. Usant com a referència dades de la EPA del 4rt trimestre de 2013, hem multiplicat la població total per
0.51 per estimar la població activa i hem multiplicat l’atur registrat per 1.38 per estimar la població aturada.
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. . . al districte a la ciutat

Renda familiar2 2014 116 100

Habitatge

. . . al districte a la ciutat

Preu metre quadrat compra 2013 2535 2454
Preu metre quadrat lloguer 2011 12.2 11.9

Persones per llar 2.3 2.4
Densitat (habitants/hectàrea) 354.1 157.8

Llars comprades i pagades (%) 34.5 37.6
Llars de lloguer (%) 37 30.1
Llars comprades hipotecades3 (%) 18.5 22.5

Llars sense calefacció (%) 9.8 10.7
Llars sense internet4 (%) 30.7 34.6

Població

. . . al districte a la ciutat

Població a Barcelona el 2013 (en milers) 265 1612
Nascuts a Catalunya (%) 60.4 59.2
Nascuts a Espanya fora de Catalunya (%) 20.9 23.3
Nascuts a l’extranger5 (%) 23.6 21.8

2Es tracta de la ‘renda familiar bruta disponible’, un índex en base a 100 que calcula el servei d’estadística de l’Ajuntament.
3El percentatge de llars amb diferent tipus de tinença no sumen 100 perquè hi ha altres tipus (ex.: ‘herència’, ‘cedides’, . . . )

no recollits en aquesta taula.
4Les dades sobre percentatges de llars amb manques (calefacció, internet) poden contenir errors perquè sovint hi ha

sobre-estimació del nombre de llars (denominador), disminuint llavors el percentatge real.
5Els percentatges no sumen exactament 100 per diferències entre les fonts. Són estimacions aproximades.
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Dades socio-demogràfiques

. . . al districte a la ciutat

Taxa de natalitat 2014 7.4 8.2
Taxa de mortalitat 2014 10.3 9.2
Taxa bruta d’immigració 2014 52.6 47.1
Taxa bruta d’emigració 20146 33.1 33.3

Índex de dependència demogràfica7 50.6 53
Menors de 14 anys (%) 10.8 12.4
Majors de 65 anys (%) 0 0

Nivell educatiu

. . . al districte a la ciutat

Estudis primaris (%) 16.1 22.6
Estudis secundaris (%) 39.3 40.3
Estudis universitaris (%) 33 23.9

Nota: Moltes estadístiques oficials es calculen en base a enquestes que no són representatives, sovint ni tant
sols a nivell de districte. Per exemple, la taxa d atur, que és el percentatge d’aturats sobre la població activa,
no es pot estimar a nivell de barri perquè la població activa es calcula en base a la EPA, que només és
representativa a nivell de ciutat. En aquestes circunstàncies només es pot fer una aproximació en base al
nombre d’aturats i el nombre de persones en edat de treballar. Un altre cas similar és la taxa de risc de
pobresa, que es calcula en base a l’enquesta de condicions de vida de tota la ciutat.

6Taxes per cada 1000 habitants.
7Calculat pel servei d’Estadística de l’Ajuntament en base a la seguent fórmula: (Població 65 i més / població de 16 a 64)

x100
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Dades subjectives

La informació que apareix a continuació ha sigut recollida mitjançant enquestes fetes a través d’internet
(http://goo.gl/OfqwdC). Tot i que l’enquesta segueix en funcionamenta, les dades que aquí es presentan van
ser descarregades el 28 de gener del 2015, després de més d’un mes de funcionament. Aquesta descàrrega
quan encara està en funcionament té per objectiu el poder aportar informacions que puguin ser d’utilitat pel
diagnóstic dels barris uq està fent Guanyem. És molt important ser conscients de que la informació que
presentem no té cap significació estadística (i menys a nivell de barris) que permeti fer inferències
amb un mínim de certesa.

En pràcticament tots els casos, la mostra aconseguida no és encara gaire gran. A més, aquesta mostra no és
mai, com veurem a continuació, aleatòria. És per això que demanem NO pendre les informacions recollides
en aquesta secció com a dades representatives del conjunt de la població de barris o districtes, sinó més aviat
com a opinions puntuals a títol personal. Per descomptat, aquests apunts sobre el conjunt de la mostra no lis
treuen importància a cadascuna de les valuoses opinions recollides, les quals, per si mateixes, també expliquen
bona part de la realitat del barri o districte (i per això les oferim).

Enquestes al districte de ‘EIXAMPLE’

La mostra consta de 151 enquestes realitzades des de 133 IPs diferents. Com es pot comprovar a
continuació, el perfil de les persones enquestades està esbiaixat i no és representatiu del conjunt de la població
del barri o districte:

.
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Opinions sobre la situació general al barri o districte

.

No
n hi ha

Alguns
problemes

Problemes
greus NS/NC

Hi ha problemes d'accés a l'habitatge?

tota Barcelona són representades amb punts verds)
problemes d'habitatge al barri (les dades de

%
 d

e 
pe

rs
on

es

0
10

20
30

40
50

Principal prob. d'accés a l'habitatge:

fan referència les dades de tots els barris)
índex de preocupació (els punts verds

0 5 10 15 20 25 30 35

Qualitat−preu

Manca d'oferta

Manca d'oferta pública

Accés al crèdit

Condicions dels habitatges

Desnonaments

Excés pisos buits

Altres problemes del barri/districte relacionats amb l’habitatge i enumerats durant les enquestes (sense
filtratge previ): densitat de pisos turístics, blocs sencers d’apartaments, hotels / habitatges poc ecològics /
una barreja de tot / pisos turistics / cal reforçar l’oferta de lloguer (no la de compra) / gran nombre de pisos
turístics / els lloguers són massa elevats. / pisos turístics a dojo / excés de pisos turístics / expulsió dels
residents i canvi massiu d’ús de residencial a hoteler a l’eixample / molts pisos acaben sent pisos turístics
i pot ser una causa de manca de pisos de lloguer / falta inspecció pública del lloguer que aseguri drets de
llogaters i propietaris / pisos turístics / pisos turístics / preus excessius / solicitud de contratos de larga
duración y altas nóminas por las agencias, cuando la mayoría no tenemos este tip de contrato / proliferació
blocs apartaments turístics / pisos turistics.

.
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Altres problemes del barri relacionats amb l’educació i enumerats durant les enquestes (sense filtratge previ):
no hi ha opció de menú vegetarià / manca d’oferta de disciplines / manca de recursos (massa alumnes per
aula, baixes de docents que no es substitueixen, condicions laborals, etc. . . ) / poques places públiques i de
qualitat, i de concertades laiques. però s’ha de reforçar l’escola pública / desconec si hi ha suficients places
públiques en totes les etapes de l’ensenyament / recortes / pràcticament totes les escolles són concertades i
religioses / crec que és bona / desviament de la inversió cap a l’escola concertada que, diguem-ho clar, no
és pública / vegeu el mapa escolar de l’eixample el.laborat per la xarxa d’ampa de l’eixample / majoritaria
l’oferta concertada religiosa. / no en se prou / no ho sé / cal recuperar la sisena hora / distrubució per
distrites de les escoles, enlloc de per cercania al domicili / divisió primaria-secundaria / manca d’escoles
bressol / desconec el tema / no tengo información sobre este apartado / manquen llars d’infants / hi ha
molts centres religiosos concertats / no hi ha oferta de secundària a un barri de 40.000 habitants! telita, tela!.

.
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Altres problemes del barri relacionats amb l’atenció sanitària pública i que també han sortit (sense filtratge
previ): no poder tenir continuitat del metge d’atenció primària. els canvien continuamet, suposo per no tenir
contractes fixos. / l’abús d’alguns usuaris/es / problemes amb els medicaments / als metges de capçalera els
han restringit l’autorització de proves que ara han d’avalar especialistes retardant l’inici de tractaments que
abans feia el metge de capçalera. / el nostre cap queda molt lluny de casa. / crec que és bona / desviament de
fons públics a la privada / el cap roger de flor funciona bé, però els serveis d’urgència són pocs / retallades
en els serveis sanitaris. / no tinc opinio clara perquè no l’uso gaire / problemes d’organització / privatització
de l’hospital clínic / l’accés no és universal i els professionals estan saturats / comuna a tota la ciutat /
el personal y médicos tienen mucho trabajo y van contra-reloj. / externalització de les especialitats / tinc
constància que han retirat moltes especialitats del cap manso, però segueix sent un gran cap al costat d’altres
bandes de la ciutat.

.
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Inconvenient del turisme al barri:

fan referència a les dades de tots els barris)
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Altres incovenients, relacionats amb el turisme, i que afecten al barri (sense filtratge previ): cap / massa
edificis dedicats a pisos turistics / aparcament / manca de control de pisos per a turisme. cal legalitzar pisos i
lloguers / desparició del comerç / manca de civisme i nombre de turistes / comerços adreçats als turistes
sense cap qualitat cultural o comercial. preus cars per a comerços de proximitat / massificació de visitants
/ és beneficiós perquè tenim més serveis / pisos turístics a dojo / es concentra en punts concrets. molts
turistes viatgen en grup i ho fan pels mateixos carrers, ocupant tota l’acera. / “soroll continu dels aires
condicionas dels hotels / els turistes (i no residents al barri) fan servir les places d’aparcament destinat a
residents (zonal verda) durant el cap de setmana, dificultant o imposibilitant l’aparcament als veins / expulsió
de residents i”“parc-tematització”" del barri. aixó deriva en l’expulsió d’oferta comercial i de serveis per
a residents i centrar-la en els turistes. i els barcelonins què! / concentra tota l’activitat en un sector i no
permet diversitat al barri. és una altra bombolla de creixement / a moltes finques hi ha apartaments turístics
i hotels que disminueixen i encareixen l’oferta d’habitatge" / modificació del entramat del comerç del barri /
massa apartaments turístics als edificis de vivendes / turistització de l’entorn (oferta comercial, lúdica,. . . ) /
perjudica la vida de barri / gentrificació / encara no és un problema remarcable. però ja li comencem a veure
les orelles al llop. . .

Altres incovenients, relacionats amb el turisme, i que afecten al barri (sense filtratge previ): places aparcament
zona verda. moltes de les que hi havia han estat reemplaçades per zona blava i carrils bici de 2 sentits /
diversificació comercial / espais per a gent jove / teatre subvencionat / espais (nets i desinfectats) per a
gossos / espais culturals / escoles bressol públiques / major pacificació del trànsit. menys carrils cotxes i més
per bicis i vianants / 0-3 espais publics per infants. a l’hivern o et quedes a casa o a un bar. . . . no existeixen
llocs / centres de dia / àrea d’esbarjo per a gossos que cobreixi totes les seves necessitats. / horts urbans /
centres de tractament de la pobresa / en la darrera legislatura no s’ha rescatat cap pati d’illa en tot l’eixample
prioritzant la reurbanització dels eixos comercials / pipican. no n’hi han / oferta pública de llars per la gent
gran. / carrers peatonals / l’eixample necessita zones verdes! poder asseure’t en un banc! el carrer és dels
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cotxes! / falten botigues de les de tota la vida, que han anat tancant. però tenim tots els cotxes de bcn / locals
per a entitats / espai per a vianants a les aceres / serveis interors/ illes / espais de circulacio i connexio
entre diferents zones del barri exclusius per vianants i bicicletes / la mala utilització dels espais públics com
parcs que estan colonitzats per gossos sense lligar en quantitat superexesiva / zona de gossos / zones de jocs
per adults / augmentar els patis interior d’illes

.
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Sí. No No ho sé NS/NC

Semblaria bé escollir regidors de districte?
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Quins altres problemes no esmentats en el qüestionari són importants al barri on vius? I per
la ciutat? (respostes en brut, sense filtrar): la neteja dels carrers, molt poques places de zona verda si
ho comparem amb els barris per sobre la diagonal. / falten entitats civils / menys soroll per part dels camions
de la brossa / molts cotxes i molta contaminació / hi ha gent que demana diners al carrer / problemes derivats
de l’estació d’autobusos / neteja / preus molt elevats / neteja / excés de turisme sense regular, és possible
que barcelona mori d’èxit. / poca inversió estratègica dels recursos públics / la neteja i falta de civisme per
no embrutar el carrer (sobretot pero parte dels amos de gossos) / falten carrils bici segurs ben segregats i
senyalitzats, tenen el paviment ple de bonys i forats, estan mal connectats i són insuficients per anar a tot
arreu amb bici / com a la resta de la ciutat, hi han moltes persones vivint al carrer o demanant a les quals
se’ls haurien d’habilitat espais per dormir adequadament i on rebre noves oportunitats. / falta d’acord entitats
del barri / els pisos turístics, la lau, la qualitat de la guàrdia urbsna / ciutat: el zoo de barcelona hauria de
reconvertir-se en un centre de recuperació d’animals i no un centre d’explotació / l’excés de vehicles que hi
ha als carrers / corredors verds i comercials urbans / precarietat laboral, desigualtat de gènere, racisme i
exclusió, repressió / manca qualitat de vida en tot els sectors / masses cotxes, falta carril bici, manteniment
del carrer, masses obres, . . . / el soroll nocturn al meu barri és insuportable. / mobilidad urbana , acceso a
la cultura / estan treient el petit comerç a favor de les grans superficies / la despersonalització dels barris,
especialment els que tenen l’impacte de turisme. / equipaments de creació cultural. impulsar les indústries
culturals / cal millorar l’accés en transport públic de l’àrea metropolitana i comarques del contorn de la ciutat
(major rapidesa) amb barcelona. només així millorarem la circulació. els cotxes són sobretot de persones
que viuen en ciutats pròximes a barcelona. i fins ara el transport públic només és eficient dins de la ciutat.
/ la movilitat amb bicicleta, doncs els pocs carrils bici que hi ha no es respecten en general i és alt el risc
de patir un accident. / mala gestió del turisme. s’han de treure els pisos turístics de les escales de veïns.
cal revisar l’estat de les voreres. potenciar la neteja i el regatge dels carrers / la manca d’oferta pública
d’educació musical, manca de carrils bici i preu elevat del bicing. . . / 1) pisos turístics en cases de veïns
2) voreres ocupades per cues i grups de turistes, per terrasses de bars que abusen i per motos aparcades de
qualsevol manera 3) monocultiu de comerços de records, bars i restaurants per turistes, i supermercats de la
mena sempre oberts 4) massa trànsit de cotxes i d’autocars de turistes, semàfors massa curts per als que van
a peu 5) massa contaminació de l’aire per culpa del trànsit i dels autocars diesel 6) falta control del soroll
del trànsit i del carrer en general 7) guàrdia urbana no fa aplicar ordenances, si l’avises triguen hores en
venir 8) carrils bici en calçada insegurs i amb talls inexplicables 9) els autobusos públics passen cada vegada
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menys sovint / escoles bressol totalment oblidades / atur / contaminació, civisme, convivència. . . / manca
d’espais per a joves, on socialitzar-se i construir els propis models d’oci. / s’estan fent molts hotels. s’està
adaptant el barri al turisme. no és que tinguem greus problemes, peró poc a poc anem perdent el barri. /
qualitat de l’aire, massa trànsit / incivisme / aparcament / potenciar el bicing i carrils bici / turisme, turisme
i turisme / el trànsit rodat dins de la ciutat, les motos sobre les voreres, la manca d’espai per als vianants,
pol.lusió / la pobresa, la desigualtat i la falta absoluta de polítiques socials / hi ha molts funcionaris amb
un alt coneixement dels problemes dels districtes, globals i quotidians de la ciutat que no són recolzats pels
polítics. els funcionaris de base són pocs i els càrrecs de confiança molts. els equips que funcionaven (tipus
focivesa) han estat desmembrats i l’estructura de piràmide invertida és escandalosa. / el preu fa que vinguin a
viure molts estrangers i per altre banda el comerç xino i pakistaní esta acaban amb el propi / tot el relacionat
amb la gent gran (residencies, atenció, dependència). despersonalització del barri per la terciarització. /
atenció a la gent gran / carrils bici. necessitem més i més ben fets. aixi més gent aniria amb bici i hi hauria
menys pol.lució / aparcament public area verda insuficient / privatitzacio espai public / integració de totes i
tots, sense importar creencies, origen, etnia, genere, etc / trànsit i zones d’aparcament / gestió diferent de la
ciutat, més equilibrada. refundar les institucions. qui les coneix per dins sap que estan molt corrompudes.
/ el aumento de la edad media de los vecinos sin un soporte asistencial adecuado / és un barri de pas de
vehícles, de molts pisos buits i molta gent gran; no hi ha xarxes veinals / l’atur! / terrasses de bars, bicicletas,
aparcament de motos, en definitiva ocupación privada d,espai public de vianants, apartaments turistics en
edificis de vivenda habitual / obres als mercats interminables, sorolloses i que omplen tot de pols desde fa
anys / “necessitem més ajudes per les persones sense llar que viuen al barri / escassa seguretat viaria /
desaparició del comerç de barri i la concentració de tránsit a l’eixample. / participació, neteja, il.luminació /
sobren molts cotxes. / - / l’alt percentatge de població envellida i els pocs recursos disponibles al territori, el
futur del solar de germanetes i de la presó model, les superilles, / l’accessibilitat per discapacitats, la manca
de compartir i tolerar en espais públics, l’ocupació de les aceres per tot tipus de”“coses”“”" i trastos, etc.
/ comportament incívic de marroquins: escopinades, intimidació a persones amb gossos, trenquen bosses
d’escombraries dels contenidors, etc.." / tràfic artèries importants respecte qualitat de vida si hi haguéssin
més espais peatonals; violència i degradació deguts a situacions de pobresa i precarietat econòmica / falta de
foment d’alternatives justes i positives (comerç, urbanisme, cohesió) per la ciutat, el benestar dels ciutadans i
del planeta. es tracta però d’un problema global. / l’atenció als avis que viuen en pisos vells sense ascensor i
han d’ant a comprar, al metge. . . / mencionar que en el barrio existen las instancias de vida asociativa, pero
no veo que tengan una labor movilizadora de la población, solo sabes que ofrecen y hacen si te acercas, y a
muchas personas les da pena ir a preguntar sobre sus actividades. / que les accions als barris es consultin am
les entitats associatives (p.e. pla paral.lel) / el comerç de proximitat / pèrdua diversitat comerç / el trànsit,
pel que fa a soroll, contaminació i riscos pels vianants. / crec que hi ha molta pobresa i ignorància, que entre
tots podriem paliar sent més cooperatius, comunicant-nos més i nformant-nos més. / suciedad dejada por
perros. tanto cacas mal retiradas como orín continuo. / la gentrificació / un gran nombre dels nous comerços
són d’un mateix sector, la restauració / pudor, brutícia, delinqüència i joves feixistes i racistes que creen un
ambient de violència i repugnància. qualsevol pintada és esborrada inmediatament excepte les de simbologia
nazi. el nou mercat de sant antoni és un projecte d’especulació que només crea incomoditats als veïns en tant
que crea contaminació acústica i visual, i la perllongació excessiva del seu estat en construcció ha deixat a
una generació de joves sense l’element principal del seu barri, el mercat (no volem les barraques cutres de la
ronda, la seva condició provisional s’ha allargat massa, i no només és lleig sinó que ens priva de tot l’espai
que ocupa enmig de la ronda de st. antoni). / envelliment de veins / manca de vida en comú, d’espais de
diàleg i de compartir vivències amb veïns i veïnes..

.

Tens alguna proposta per al barri/districte que es pogués implementar en el futur? (respostes
en brut, sense filtrar): eliminar els carrils bici de 2 sentits. que els agents que multen horaris zona verda
i blava estiguin a la zona, perque mai els trobes quan els necessites i no deixen avís quan et multen / més
carrils bici / espais per a gent jove i adolescents / el tram podria anar al centre / fer més comunicació de
les activitats que es fan al barri / més carrrers peatonals amb arbres / cuidar a les criatures que demanen i
que tenen gana / fer locals per a joves / fer més espais familiars / teatre subvencionat / semàfors específics
per a bicis amb semàfor taronja intermitent en qualsevol creuament de carril bici / rehabilitació dels espais
abandonats com els propers a glòries. / fomentar l’esport a les escoles publiques / reunions mensuals de
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ciutadans i regidors / parc de l’eina (/collserola): control exhaustiu per assegurar que es respecte la prohibició
de la caça. no pot ser que hi hagi cartuix per terra. també regular que les bicicletes no baixen pel parc a altes
velocitats impedint que la gent passegi tranquila. / la reducció general del trànsit rodat amb vehicle privat,
reduir número de carrils pels cotxes i ampliació de voreres. / reorganització d’equipaments i espais públics al
barri / més espais i recursos per fer vida comunitària (no mercantilitzada) / fer servir els terrenys buits per
fer habitatges de lloguer socials. / implementar zones peatonals a carrers de l’eixample / els busos podrien
ser elèctrics per reduir el soroll que fan / cultura accesible (teatro, musica en vivo, danza) precios adecuados
a los tiempos / formació als ciutadans en etica i politica. penso que la gent no està encara ni preparada ni
formada per a prendre decisins com la del regidor de barri. / evitar que espais i equipaments emblemàtics no
es converteixin en comerços globals (cine niza, per ex) / un autobús de barrio sería muy necesario por la larga
distancia en el recorrido hospital san pablo, etc. / corredors verds urbans intrabarris. / la no saturació de
cotxes a la via pública per tal de reduïr la contaminació i el soroll. reduïnt els carrers no principals a 1 carril
per a cotxes, com passa a altres carrers, evitaria aquests problemes actuals. / regular l’afluència de turistes.
dòna la impressió que el barri és d’ells i no dels veïns. recuperar les botigues de proximitat i treure l’excessiu
nombre de botigues de souvenirs. regulació de terrasses. / obrir escoles de música,fer que més carrers siguin
peatonals, crear més carrils bici i reduïr el preu del servei del bicing, potenciar el comerç de barri, perseguir
els pisos turístics il·legals. . . / 1) fora pisos turístics de cases de veïns 2) alliberar voreres de cues de turistes,
limitar espai que poden ocupar les terrasses de bars, i marcar espais on només poden aparcar les motos 3) no
deixar obrir dos botigues del mateix ram a menys de 80 m, fer tancar excés de botigues de records, bars, i
supermercats 4) limitar trànsit de cotxes, prohibir de veritat el pas d’autocars de turistes, fer semàfors més
llargs per als que van a peu 5) aplicar normativa i immobilitzar vehicles que superen nivells de contaminació
6) aplicar normativa i immobilitzar vehicles que superen nivells de soroll, obligar a abaixar volum sirenes
ambulàncies, polícia, bombers 7) compromís de la guàrdia urbana de fer arribar patrulla en 30 minuts com
màxim des de primer avís 8) fer carrils bici protegits amb voreres d’obra, resoldre les discontinuïtats dels
carrils bici: hi ha de poder anar un nen 9) restablir freqüència de pas dels autobusos públics, fer respectar
carril bus amb retirada immediata de vehicles particulars / carrers peatonals tipus enrique granados zona
temple sagrada familia, tancament locals gestionats per mafies i recuperar botigues de barri, turisme sagrada
familia que sigui com per visitar l’alambra de granada amb dia i hora (ara es un caos de gent i contaminació)
, gestion diners q generen el temple sf mes inversio al barri. . . / institut públic d’educació secundaria / he
fet un proyecte per adabtar un espai ( actualment està desaprofitat) en una àrea de gossos. espero rebre
una resposta de l’associació de veïns del barri / fer de l’antic cinema niza un espai per la gent del barri,
de forma autogestionada. complir les demandes de les veïnes respecte el turisme al barri i la reordenació
urbanística i del trànsit. / el que no pot ser és que pensem en el turista sense pensar en el barri. és clar
que hem d’adaptar-nos tots, el turisme són oportunitats. però s’ha de fer bé. s’ha de respectar el barri, els
veïns, les zones públiques. en definitiva, convivència. falta convivència. / mes zones peatonals i per ciclistes /
disminuir trànsit, fer el barri menys hostil per caminar / mes carrils per bicis i aparcaments per bicis / mes
estacions de bicing / canvi en el pla d’usos de l’eixample. definir la capacitat per a activitats hoteleres (hotels i
apartaments), que permeti mantenir l’equilibri entre oferta i serveis pels residents, barris vius, i per al turisme
/ limitar el trànsit rodat per millora la qualitat de l’aire / jornades d’informació sobre la despesa municipal
als barris. també caldria informar de l’origen dels recursos municipals. cal creuar el tranvia per la diagonal.
/ vegeu el mapa escolar de l’eixample. posar en valor els funcionaris que treballen bé, mirar que a la funció
pública hi accedeixin persones amb formació i voluntat de servei al ciutadà. barcelona ha estat una ciutat
exemplar en els seus projectes urbans de gra petit. el rescat de l’espai públic per al ciutadà ha deixat de ser
una prioritat. cal compatibilitzar i diversificar els usos. / més espais verts / rejovenir el barri en base un plan
integral de remodelació habitatges (1x2) i solucions d’atenció a la gent gran. / falten carrers més peatonals a
la dreta de l’eixample del tipus borrell i/o enric granados ja que a més de tenir poques zones verdes i d’estar.
/ guanyar qualitat de vida i convivència / que hi hagués carrers sencers on només poguessin circular bicicletes
i vianants. un per cotxes, un per bicis i vianants, anar alternant així a l’eixample. / posar més places area
verda residents / “obrir illes de l’eixample per espais gestionats pels veïns / promoure el concepte de”“barri”“,
buscar mecanismes per recuperar el sentiment, la col·lectivitat. re-aprendre a ajudar-nos els que som veins i
veïnes, ajudar-nos entre comunitats, barris. fer ciutat (: / millora dels serveis socials / millora espais del
carrer perque la gent hi pugui estar. només hi ha espai per als cotxes. aparcaments públics i fora del carrer.
/ prohibició apartaments turístics als edificis de vivendes (a alemanya ho han fet) / reduir la circulació i
l’aparcament de motos de les voreres; crear zones o espais de convivència / que els consells ciutadans de barri
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poguessin elevar propostes per a ser debatudes i votades al consistori o, si recollissin suficients signatures en
referéndum vinculant / mes participacio en lesdecisipns que afecten albarri. treure els habitatges turistics dels
edificis residencials de vivenda” / sí, peatonalització de carrers. canviar l’estació de bomber a un altre lloc a
fora de la ciutat. necessitem més organització del veins al barri. / acificar el carrer aragó n entre villarroel
i tarragona / cal replantejar el trànsit i la mobilitat pública a la ciutat, hi ha un excés de cotxes: soroll i
polució. / assemblees / donar suport a espais de participació ciutadana com per exmeple l’espai germanetes /
el carrer consell de cent com a rambla del barri, l’expropiació o adquisició de l’antic edifici de telefònica a
l’avinguda de roma després d’anys d’abandonament, no edificar al solar germanetes i adquirir edificis buits del
barri per fer-los us en equipaments / habilitar llocs de la ciutat per poder practicar slackline / més presència
policial / moltes. . . . . / augmentar l’habitatge protegit per a la ciutadania i zones peatonals / incrementar
formes innovadores de relació i cohesió veïnal / s’han eliminat masses places d’aparcament pels veins. / que,
en dates fixes com per exemple el primer cap de setmana de cada mes, es tanques al transit dos cruïlles de
carrer i s’organitcessin activitats a l’espai. / peatonalització voltants del mercat de sant antoni//passeig-verd
a la ronda// plaçetes paralel / regular apertura comerços hostaleria / més habitatge públic / crec que falten
espais d’intercanvi, on poder conèixer el que fan els altres i donar a conèixer el que un fa. un lloc d’intercanvi
d’experiències i idees amb recursos per a crear iniciatives o millorar les que ja hi hagi. / impulsar cooperatives
per l’habitatge / limitar el número de llicències d’establiments de restauració per evitar concentració i manca
d’altres tipus de comerç / recolzar i generar teixit associatiu, esperit col·laboratiu. trencar el sistema de
valors capitalista mitjançant programes amb objectius, indicadors! acció!.
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distribuir el nostre material sota una llicència de copyleft. La democràcia comença en la transparència, també
a nivell metodològic, eś per això que t’encoratgem a copiar, difondre i enriquir la informació present en aquest
treball. Sense importar si tu obtindràs un benefici econòmic o no, l’únic que et demanem es que també facis ús
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