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1 SITUACIÓ ACTUAL DE LA DRETA DE L’EIXAMPLE
1.1

PÈRDUA DE POBLACIÓ I GENTRIFICACIÓ

La Dreta de l’Eixample ha estat un dels primers barris de la ciutat de Barcelona on s’han produït
processos d’expulsió de la població, primer per la pèrdua d’habitatges d’ús residencial, a causa la
proliferació d’oficines, hotels i pels habitatges d’ús turístic, tant legals com il∙legals, i després per
l’expulsió dels veïns i veïnes o “Gentrificació”, com a conseqüència del que coneixem com a
“desnonaments invisibles” per no poder fer front a l’increment desmesurat del lloguer a l’hora de la
renovació del contracte.
En conseqüència, aquest conjunt de transformacions han portat a una progressiva pèrdua i
substitució de població. Una enorme davallada ja es va produir entre els anys 1970 (71.594
habitants) i 2001 (39.782 habitants), a partir de la qual la població s’estabilitzà el 2005 (43.037
habitants) de manera que les darreres dades del 2018 donen una població de 43.449 habitants.
Estem davant de l’equivalent a una ciutat mitjana de Catalunya, d’una superfície de 212 Ha. amb una
densitat bruta de 205 habitants/Ha, de les quals 114 Ha. estan destinades a habitatge, amb una
densitat neta de 382 habitants/Ha1.
Aquesta és una de les característiques definidores de la Dreta de l’Eixample, la seva baixa densitat de
residents malgrat tenir una densitat edificatòria molt elevada. La Dreta de l’Eixample, ha perdut en
els darrers 40 anys un terç de la seva població resident habitual i és evident que la resta d’espai
edificat de la Dreta de l’Eixample, les 91 Ha. Restants estan destinades a “altres” activitats, oficines i
hotels‐ moltes de les quals no afavoreixen ni redunden en la qualitat de vida del barri‐ en una
proporció massa elevada respecte dels estàndards desitjables. Finalment s’ha d’advertir que les
dades estadístiques actuals no evidencien directament una pèrdua de població, perquè el que es
produeix de forma quotidiana és una substitució dels residents per rendes més altes amb un
progressiu increment de la població estrangera, fonamentalment de la UE.
1.2

INCIDÈNCIA DEL TURISME

Entre els anys 2005 i 2015, les estadístiques municipals ja detectaven un canvi de tendència en les
activitats econòmiques de la Dreta de l’Eixample, un retrocés en el sector d’Oficines, un ‐0,7% que ha
vingut a ser substituït per un increment similar del sector d’Hosteleria i Turisme, +0.7%. Segons les
dades estadístiques del PEUAT, a la Dreta de l’Eixample, l’any 2016 existien de forma reglada uns
1.884 establiments turístics amb un total de 26.878 places turístiques, que representaven un total
del 61,6% de la població de la Dreta de l’Eixample.
L’aplicació del PEUAT prèvia suspensió de llicències el 2015, no va poder aturar unes 13 noves
llicencies d’hotels, que ja estaven sol∙licitades o en obres i que representaran un increment
aproximat de 2.000 places més hoteleres a la Dreta de l’Eixample, corresponents en general a la
substitució d’antigues oficines i mútues per hotels de 3 i 4 estrelles. És a dir que el percentatge de
places d’allotjament turístic arribarà a la xifra probable de 29.000 llits, és a dir una projecció que pot
fer arribar al 66,5% del total de la població residents de la Dreta de l’Eixample, percentatges fora dels
estàndards desitjables per a una cohesió social equilibrada.
La superació de la quota d’allotjament turístic més enllà del 50% de la població resident, és un
indicador reconegut com a agent desestabilitzador en àrees urbanes denses. La incidència econòmica
del turisme en un medi urbà, també segueix uns patrons prou coneguts, els d’una població flotant
que no paga impostos en el país i en canvi genera despesa en serveis, equipaments, espai públic i
mobilitat, i en canvi es nodreix d’un mercat laboral de baixa qualitat i temporal. El seu model de
consum també segueix uns patrons comercials que afecten al comerç de proximitat, amb tendència a
desaparèixer substituïts per fórmules de consum ràpid, souvenirs o franquícies del comerç
internacional.

1

https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/cap01/C0101050.htm
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Usos actuals dels edificis, diferents de l’habitatge, indicadors de la progressiva pèrdua d’habitatge. Font Seu Electrònica del Cadastre.
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1.3

L’EIXAMPLE ES VÉN

La introducció de diversos canvis legislatius de caràcter neoliberal, l’obertura del mercat de
l’habitatge a societats d’inversió internacionals i els privilegis fiscals conseqüents, han transformat
totalment la dinàmica de la ciutat i en especial als barris centrals. La xifra d’operacions de compra‐
venda realitzades a tota la ciutat de Barcelona el 2016 va pujar fins a un total de 26.000 operacions.
L’Ajuntament de Barcelona, el 2016 va recaptar en concepte de plusvàlua la xifra rècord de 175
milions d’euros, amb un creixement exponencial des d’abans de la crisi (2007) del 66%, en el volum
total de les transaccions immobiliàries, que dona una taxa d’especulació urbanística del 7,3% anual.
El preu de compra de l’habitatge a la Dreta de l’Eixample el 2013 va passar dels 4.296€/m2 als
5.949€/m2 del 2016, amb un increment del 38,5%, és a dir una taxa d’increment anual del 12,8%.
La espiral especulativa està posant també en perill el Patrimoni de l’Eixample, producte de la
contradicció entre el sostre edificable reconegut pel Pla General Metropolità i el Catàleg del
Patrimoni, afectant a l’essència mateixa de la identitat de la Dreta de l’Eixample, com és el cas del
Taller Masriera i molts d’altres exemples que són periòdicament objecte de planejament derivat. Els
canvis legislatius amb la introducció de les lleis de contenció pressupostària i reducció de la despesa
pública, han acabat contaminant també a les mateixes administracions públiques, com és el cas de
les subhastes convocades per la Generalitat de Catalunya de patrimoni modernista com era la Casa
Bures, o la Tresoreria de la Seguretat Social, portant a subhasta equipaments públics com els antics
jutjats de Ronda Sant Pere 41 i burlant allò que estableix la Llei 1/2006 i la Carta Municipal de
Barcelona

1.4

LA CRISI DELS LLOGUERS

La Dreta de l’Eixample es va situar el 2015 en un preu de lloguer de l’habitatge de 11,29 €/m2, per
arribar el 2018 al preu de 13,96 €/m2, amb un increment del 23,65%2. Però el veritable increment
dels lloguer es produeix amb la cancel∙lació dels contractes de renda antiga, si prèviament s’ha
aconseguit expulsar als veïns residents, aquests poden generar uns increments entre 50% i el 100%
respecte dels lloguers anteriors, quantitats que no poden ser satisfetes pels residents, els quals
s’enfronten a un procés d’expulsió a barris més perifèrics.
El 2018 es van obrir a l’Eixample 244 nous expedients de desnonaments3, pràcticament a
desnonament diari, substituint‐se la població per altra de més alt nivell de renda o bé de renda
compartida, donant lloc al relloguer o al lloguer per habitacions. Tot això en un context d’una oferta
disponible a la Dreta de l’Eixample que ve a ser de 2.200 habitatges, xifra que voreja el 10% del total
d’habitatges principals (22.766), indicador d’una oferta molt elevada, per sobre dels estàndards
habituals, però amb uns preus inassequibles que es sostenen elevats gràcies a la especulació i al fet
de poder mantenir els pisos desocupats en un termini de 2 anys, que permet la llei.

1.5

L’ETERNA ABSÈNCIA EN ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS

La Dreta de l’Eixample ha estat històricament considerada com a població benestant i un barri
tradicional de la burgesia, població que des de feia anys havia iniciat un progressiu abandonament de
l’Eixample amb un desplaçament cap al nord de la ciutat. Malgrat tot s’havia mantingut amb un
elevat nivell de renda protagonitzat majoritàriament per les classes mitges i els eixos comercials de la
ciutat, i per aquest motiu ha estat sempre un dels barris de la ciutat on les inversions públiques han
estat en general molt més escasses i no han aconseguit mai captar l’atenció dels Pressupostos
municipals.

2

3

“La Dreta de l’Eixample. 2019”, Ajuntament de Barcelona. Oficina municipal de dades.

“Informe d'Habitatge del Districte de l’Eixample 2015-2019”. Oficina d’Habitatge de l’Eixample.
6

Carrer València 302, info@avvdretaeixample.cat. Web, http://www.avvdretaeixample.cat/

Aquesta característica de barri de benestant, que durant molts anys ha estat un argument de
l’administració per no invertir, cal dir‐ho, ara podem revisar‐la a partir de la publicació de les
estadístiques de la Renda Mitjana de l’Agència Tributària per seccions censals, de manera que es
delaten clarament dos sectors econòmicament molt diferenciats, el sector de Passeig de Gràcia i
Rambla Catalunya amb rendes molt elevades que corresponen al gran nucli comercial i econòmic de
la ciutat, format per oficines, bancs i hotels, i la resta de barri fonamentalment residencial, entre Pau
Claris i Roger de Flor amb unes rendes corresponents a classes mitjanes que no sobrepassen el
25.000 € de renda anual per llar, però també amb alguns sectors molt similars als de l’Esquerra de
l’Eixample i Fort Pienc. Tota la estadística anterior havia emmascarat un fet típic de la crisi
econòmica, l’increment de riquesa de les classes més altes i l’empobriment de la classes mitges que
inclouen cassos de "pobresa oculta o invisible", sobretot de gent gran que viu sola i amb pensions
insuficients, la qual cosa volem fer ara més evident amb una radiografia més profunda de la Dreta de
l’Eixample.

Renda disponible mitjana disponible de 2016 per seccions censals. Agència Tributària

La manca de inversions en equipaments públics, ja va ser un factor més del progressiu
abandonament del centre de les economies afectades per la crisi financera del 2008 i després pels
increments dels lloguers, però també per la incapacitat de les economies familiars de fer front a la
despesa dels equipaments de domini majoritàriament privat: escoles, sanitat, residències, etc., i els
dèficits o la simple inexistència dels equipaments públics, aspecte que sempre havia caracteritzat
aquest sector de la ciutat. En aquest sentit, aquest document d’Informe d’Equipaments de la Dreta
de l’Eixample, s’ha elaborat amb l’objectiu de insistir en la necessitat d’una Pla d’Equipaments per a
resoldre els dèficits estructurals i incrementar la oferta d’equipaments públics, molts d’ells avui
inexistents o deficitaris sota uns estàndards de dotacions que sí s’apliquen a la resta de barris del
Districte i de la ciutat.
7
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Es pot concloure que la Dreta de l’Eixample, degut la seva condició de centralitat té una enorme
acumulació de 181 equipaments generals de ciutat entre edificis administratius i consolats, és el
major clúster de l’ensenyament privat de propietat religiosa del país amb 17 grans centres escolars,
majoritàriament qualificats d’equipament, però no disposa de suficient infraestructura pública
d’equipaments locals per fer‐hi front i mandat darrera mandat la demanda de places públiques
d’ensenyament s’ha vist incrementada4. Si volem mantenir aquest sector de la ciutat amb unes
mínimes condicions de cohesió social i de vida urbana adequades al nou context econòmic, cal
protegir l’ús de l’habitatge i la demanda d’equipaments públics es converteix en un factor més
d’estabilització de la població resident.

Inici de curs 2019-2020. Districte de l’Eixample. A la Dreta de l’Eixample, des del 2016 al 2019 la demanda de places de P-3
d’ensenyança pública s’ha incrementat un 10%, mentre que la demanda de places d’ensenyança concertada ha baixat un 10%.

4
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2 ELS DÈFICITS D’EQUIPAMENTS
Aquesta anàlisi de Dèficits d’Equipaments s’ha realitzat seguint els criteris de dotacions establertes a
la Mesura de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, “Els Barris de Barcelona”, aprovada pel Plenari
del 28 de novembre de 2008, que donà lloc als ELEMENTS DEL BARRI 2008. A més d’aquests criteris
s’han introduït d’altres que qualifiquen els equipaments d’acord amb la seva propietat pública o
privada, i tipus de gestió tant pública, concertada o privatitzada, i segons la seva posició geogràfica,
cèntrica o perifèrica compartida amb altres barris o bé d’abast de Ciutat o Districte. Aquesta anàlisi
està resumida gràficament a la Fitxa d’annex final d’aquest document: “EQUIPAMENTS EXISTENTS A
LA DRETA DE L’EIXAMPLE”.
2.1

ACCÉS A LA CULTURA

1_ Biblioteca de Barri. DEFICITARIA. La Biblioteca Sofia Barat, malgrat jugar un important paper en el
sector, és un equipament petit, de poca superfície (535 m2) i situat en un interior d’Illa del carrer
Girona 64, amb limitacions horàries (de 10 a 14h i de 16h a 20,30h), dilluns i divendres pel matí està
tancada i no disposa d’Aula d’Estudi. També existeix la Biblioteca Arús, Pg. de Sant Joan 26, biblioteca
privada especialitzada que forma part des de 1966 de la Xarxa de biblioteques populars i especials de
la Diputació de Barcelona. La Biblioteca alternativa més propera és la de Fort Pienc, que te el doble
de superfície. L’Aula d’Estudi més propera està situada a la Biblioteca de Sagrada Família. Per aquests
motius, considerem aquest equipament deficitari.
2_ Teatre/Música/Dansa. INEXISTENT. Pel que fa als esdeveniments culturals, no existeix cap Sala
pública de Teatre, Música, Dansa o Cinema amb un equipament reglat, del qual, les escoles públiques
de la Dreta de l’Eixample en són deficitàries. Només fer esment a la petita Sala d’actes de la Casa
Elizalde, sala auditori pensada per fer‐hi rodes de premsa, xerrades, projeccions, concerts de petit
format i presentacions, amb una capacitat limitada a 120 persones i situada a la planta +1. A més
d’aquest equipament públic de la Casa Elizalde amb una intensa activitat cultural i una projecció de
ciutat, estan en funcionament a la Dreta de l’Eixample, 6 sales més privades dedicades al Teatre i
Cinema, però que donen servei al conjunt de la Ciutat.
2.2

PROMOCIÓ SOCIAL I ASSOCIATIVA

3_ Centres Cívics. DEFICITARI. El Centre Cultural de la Casa Elizalde és un centre públic però de gestió
privada que dona servei a tota la ciutat. Està dedicat fonamentalment a la realització de cursets de
pagament i exposicions, compta amb importants activitats ciutadanes com el Festival de les Arts
Tangent i és vist per tant com un model d’èxit econòmic i cultural. Aquesta especialització tant
marcada, i emfàticament publicitada amb el canvi de denominació de Centre Cívic a Centre Cultural,
va en greu detriment de l'atenció i els serveis a les problemàtiques veïnals i socials, i justifica que
considerem deficitària la dotació de centres cívics al barri, ja que no acompleix amb la seva funció
original.
4_ Casal de Barri. INEXISTENT. Existeixen quatre entitats sense ànim de lucre i ni vinculades a les
activitats econòmiques: l’AVV Dreta Eixample en condicions limitades a la Casa Elizalde, la AVV,
Amics del Passeig de Sant Joan amb local propi i l’AVV Eixample Sostenible sense espai i el Casal de
Joves la Dreixa que es reuneixen a diferents bars.
5_ Casal de Joves. INEXISTENT. El Casal de Joves de la Dreixa, es una nova entitat fundada ara farà 3
anys, que organitza diverses activitats reivindicatives, anualment celebra el Concert Jove, i es reuneix
sense disposar d’un local propi.
6_ Espai infantil / Ludoteca. INEXISTENT. No existeix cap ludoteca de gestió pública. Estan anunciats
tres espais privats com a ludoteca, de petit format.

9
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7_ Espai gent gran / Casal. DEFICITARI. El Casal de Gent Gran Carlit, està situat al carrer de Roger de
Flor 162, i és de gestió Pública. És l’únic equipament públic d’aquesta mena dins de la Dreta de
l’Eixample i està situat de forma perifèrica donant servei a Fort Pienc i Sagrada Família. També dóna
servei a la Dreta de l’Eixample el nou Espai de Gent Gran de Transformadors de Fort Pienc, inaugurat
el 2019. La gent gran de Barcelona, és a dir, les persones de més de 65 anys representen actualment
el 21,6% de la població de la ciutat. En total a la Dreta de l’Eixample són 9.211 persones grans, de les
quals les dones representen el 60,1% del total. A Barcelona, l’esperança de vida en néixer ja és de
83,8 anys, i són 3 de cada 10 persones més grans de 75 anys les que viuen soles. Per aquest motiu el
considerem deficitari.
8_ Festa Major. La Festa Major de la Dreta de l’Eixample es realitza cada any a finals del mes de
maig, organitzada per COREIXAMPLE (Fira Modernista), i la recent participació del Casal de Joves la
Dreixa (Concert Jove) i l’AVV de la Dreta de l’Eixample (Espai d’entitats)
2.3

EDUCACIÓ

9_ Escoles Bressol. DEFICITARI. L’EBM Casa Dels Nens situada al carrer Roger de Llúria 132, es una
Escola municipal de 81 places situada en una posició molt cèntrica. Existeixen també 6 Escoles
Bressol Privades i Concertades. L’efecte de la crisi en les economies familiars ha fet que s’incrementi
la demanda de places públiques per una població de 1.355 infants de 0 a 3 anys (2019). La oferta
pública d’Escola Bressol no arriba ni al 6% de la població infantil.
10_ Centre d’Educació Infantil i Primària. DEFICITARI. La Dreta de l’Eixample disposa de tres Centres
públics de petit format amb una sola Línia: L’Escola de la Concepció al Passatge de Pla 2, molt
cèntrica, i l’Escola Carlit a Roger de Flor 162, perifèrica i compartida amb Fort Pienc i Sagrada Família.
La tercera escola es va crear l’anterior mandat municipal, donada la demanda de places públiques a
causa de la crisi, amb l’emplaçament d’uns barracons provisionals a Roger de Flor 127, donant lloc a
l’actual Escola 9 graons. Recentment s’ha proposat incorporar l’Escola Gaia de Sagrada Família a la
comptabilitat de places de P‐3 a la Dreta de l’Eixample, per solucionar l’increment de places
públiques del 10% entre el 2016 i el 2019. Existeixen també 15 Centres d’Infantil i Primària privats i
concertats però que donen servei a tota la ciutat. La població de 3 a 12 anys són aproximadament
3.107 infants (2019). La oferta pública no arriba a cobrir el 30% de la població infantil quan la
demanda està situada en el 50%, i per aquests motius considerem que aquests equipaments són
deficitaris.
11_ Institut d’Educació Secundària. DEFICITARI. L’únic institut públic existent és l’Institut Jaume
Balmes de tres línies, amb una posició molt cèntrica a Pau Claris 121. Existeix també el Conservatori
de Música, a Bruc 110‐112, escola especialitzada. I finalment hi ha 14 centres privats concertats i 3
centres privats lliures amb uns costos econòmics més elevats. La població de 12 a 18 anys (2019) esta
formada per uns 1.859 adolescents. A causa de la crisi s’ha detectat un increment de la demanda de
places públiques, situació que ja era crònica des de 1995 quan el mapa escolar va incloure la nova
construcció de l’Institut Angeleta Ferrer al carrer Marina 193‐195, al barri de Fort Pienc, de la qual es
va cancel∙lar la seva construcció el 2010, i no es van reiniciar les obres fins el mes d’octubre del 2019.
L’increment de les places escolars de primària, l’adscripció de 6 escoles de tot l’Eixample a l’Institut
Balmes (Carlit, Concepció, Tabor, Ramon Llull, Fort Pienc i Encants) i la prioritat de les branques de
dansa i música, fa molt difícil l’accés dels alumnes procedents d’altres escoles i està provocant un
efecte embut que evidència aquesta manca de places. Actualment l’oferta de places públiques
d’escola secundària no arriba al 30% de la població estudiantil i per aquests motius considerem que
aquests equipaments són deficitaris.

2.4

FOMENT DE L’ESPORT.

12_ Espais esportius urbans. INEXISTENT. La Dreta de l’Eixample no disposa de cap instal∙lació de
10
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petanques, cistelles, circuits, bitlles o skate. Només poden esmentar‐se les taules de ping pong del
Passeig de Sant Joan 120. Fins al 2018 figurava a les guies municipals com a instal∙lació esportiva
única de la Dreta de l’Eixample la Platja de l’Eixample – Jardins de la Torre de les Aigües del Carrer de
Roger de Llúria, 56, gestionada per l’Associació Esportiva l’Eixample, arran de les protestes per soroll
el mateix 2018 va se tancat el servei de la Platjeta. Finalment cal citar la existència del Skating Club
de Barcelona, un establiment privat a Roger de Flor 168.
13_ Centre Esportiu. Pavelló. INEXISTENT. La Dreta de l’Eixample no disposa de cap Centre Esportiu
o pavelló poliesportiu, ni piscina municipal. En canvi existeixen 18 centres privats de Fitnes. Caldria
esmentar que aquest dèficit de la Dreta Eixample s'afegeix a una dèficit general del Districte. Hi ha
reclamacions d'entitats esportives com la del Club Esportiu Eixample, que actualment estan
practicant la seva activitat esportiva als Districtes de Sants i Sarrià‐Sant Gervasi. Un pavelló esportiu
es un equipament bàsic per a la cohesió dels joves i la piscina es un equipament important per la
salut dels ciutadans en general i de la gent gran en especial.
14_ Camp d’Esports. INEXISTENT. No existeix a la Dreta de l’Eixample cap Camp d’esports ni de
futbol‐sala ni polivalent. Dos centres públics, el IES Balmes i l’Escola de la Concepció disposen de
pistes reduïdes, 3 Centres privats concertats i 2 Centres privats lliures, disposen de pistes esportives.
2.5

ATENCIÓ SANITÀRIA

15_ Hospital i Centre d’Atenció Primària. DEFICITARI. L’Hospital de referència en matèria
d’urgències i especialistes és l’Hospital de Sant Pau, malgrat estar situat al barri del Guinardó. El
Centre d’Atenció Primària és el CAP Roger de Flor 194. Hi ha reclamacions de dèficits a causa de les
retallades dels pressupostos, manca d’especialistes i manca de personal. En general la població
disposa també de sistemes alternatius molt usuals com són les Mútues privades, encara que amb la
crisi la tendència es girar cap a la sanitat pública. El subministrament de medicaments es realitza a
traves de les 64 Farmàcies de la Dreta de l’Eixample.
2.6

ACCIÓ SOCIAL

16_ Centre de Serveis Socials. El Centre Serveis Socials de la Dreta de l’Eixample, està situat a la Pl.
Tetuan, 2, en una posició perifèrica. Es disposa també de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global,
Feminismes i LGTBI municipal, situat a València 344, i el Consorci Serveis Socials de la Generalitat, al
carrer Aragó, 316, tots dos equipaments d’abast de ciutat.
17_ Centre de Dia per a Gent Gran. Centre de Dia de l’Eixample de la Generalitat de Catalunya de
gestió privada amb el Institut Català de Recursos Sanitaris. Està situat al Consell de Cent 432, en
posició perifèrica i amb un abast de tot el Districte de l’Eixample. Existeixen també dos Centres de
Dia privats.
18_ Residència per a Gent Gran. INEXISTENT. No existeix al Dreta de l’Eixample cap equipament
públic d’aquesta mena. En canvi existeixen 27 Residències privades a preus molt elevats,
inassequibles per a les franges empobrides de les classes mitges.
19_ Habitatge de lloguer assistit. INEXISTENT. No existeix al Dreta de l’Eixample cap equipament
públic d’aquesta mena. L’equipament més proper està situat al carrer Còrsega 363 al Districte de
Gràcia, els “Habitatges amb Serveis per a Gent Gran Cibeles”.
20_ Pati obert a centres educatius. DEFICITARI. Aquest programa de Patis oberts de les Escoles
implementat a diverses zones de la ciutat, a la Dreta de l’Eixample ha tingut molt poca projecció,
probablement a causa de les condicions i dimensions d’aquests patis. Només l’Escola Carlit figura
com a inscrita en el programa i té patis oberts els diumenges d'11:00h a 14:00h
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2.7

ATENCIÓ CIUTADANA

21_ Punt d’accés Wifi. El Punt de connexió Barcelona WiFi, de la dreta de l’Eixample està situat
cèntric, al carrer Aragó 309.
22_ Punt d’Atenció ciutadana. L’Oficina d'Atenció Ciutadana, situada de forma molt cèntrica a
l’Estació Metro Diagonal. Pg. de Gràcia / Diagonal, la OAC d’Aragó 328. Existeix també l’Oficina
d’Habitatge de l’Eixample, situada a Alí Bei 15, molt perifèrica, i tenen totes dues oficines un abast de
Districte.
2.8

COMERÇ

23_ Mercat Municipal. Mercat de la Concepció, Aragó, 313, 317. Mercat municipal. Existeixen també
pel comerç d’alimentació, 89 supermercats privats entre autoserveis de petit format (fins a 150 m2) i
supermercats de mitjana superfície.
24_ Eix Comercial. Existeixen dos Eixos comercials constituïts: l’Eix comercial Cor Eixample amb seu
al Carrer del Consell de Cent, 352 i l’Eix Comercial de Passeig de Gràcia amb seu al Pg. Gràcia, 37.
2.9

SOSTENIBILITAT

25_ Punt Verd. INEXISTENT. Existeix tres Punts Verds Mòbils consistents en un camió que es situa a
diferent llocs de la Dreta de l’Eixample i a deferents dies i horaris: València 321 (Dimecres de 08:30h
a 14:00h) Diputació 334 (Dissabtes de 16:00h a 19:30h), Casp 52 (Dimecres de 16: 00h a 19:30h). Pel
que fa a les Cobertes verdes, s’han implementat dues, situades a Aragó 300 i Consell de Cent, 323.
No existeix cap instal∙lació de plaques fotovoltaiques a cap espai públic de la Dreta de l’Eixample.
Existeixen actualment 9 punts de càrrega elèctrica.
2.10 ESPAIS PÚBLICS
26_ Plaça Major. INEXISTENT. La Plaça Major, entesa com a Àgora d’una comunitat no existeix. La
Plaça Catalunya és un espai de ciutat, a cavall entre la Ciutat Vella i l’Eixample i espai de celebracions
ciutadanes i la Plaça Urquinaona és un nus de comunicacions també perifèrica sense generar espais
de relació veïnal. La Plaça Tetuan és un bon espai urbà però tampoc no compleix aquesta funció
d’àgora, atesa la seva localització en un dels extrems del barri i, sobretot, la seva accessibilitat difícil, i
en alguns aspectes fins i tot perillosa, per l'intens trànsit de la Gran Via. En conclusió la Dreta de
l’Eixample és una gran malla de carrers però no disposa de cap àgora.
27_ Zona de vianants, Rambla. INEXISTENT. No existeix a la Dreta de l’Eixample una zona de vianants
de prioritat invertida. Tampoc es pot dir que el Passeig de Sant Joan sigui una tipologia assimilable a
una Rambla, malgrat les amplies voreres de la zona inferior a la Diagonal i el canvi de secció de la
zona superior, amb una secció assimilable a una rambla, però sense els continguts d’espai de relació.
28_ Camins escolars. INEXISTENT. L’objectiu dels Camins Escolars és el de facilitar la mobilitat
autònoma, segura i sostenible dels escolars a partir dels 8 anys. Aquest programa encara no s’ha
implementat en cap projecte urbanístic a la Dreta de l’Eixample.
29_ Espais verds. DEFICITARI. Passeig de Sant Joan juga el paper de gran eix verd i també
complementàriament juga el paper de Rambla o passeig de vianants. Òbviament no existeix cap Parc,
que és un dels grans dèficits de la Dreta de l’Eixample. Per aquest motiu aquest aspecte el
considerem deficitari. Cal fer però especial menció al conjunt dels 9 Jardins d’interior d’illa que pot
disposar la Dreta de l’Eixample: Jardins Constança d'Aragó, Roger de Flor 194, Jardins de Carme
Biada, Roger de Llúria 132, Jardins de la Casa Elizalde, València 302, La Torre de Les Aigües, Roger de
Llúria 56, Jardins del Palau Robert, Pg. Gràcia 107, Jardins del Rector Oliveras, Ptge R.Oliveras 2,
Jardins de Sofia Barat, Girona 64, Jardins Laura Albéniz, Pau Claris 182, Jardins del Carlit, Roger de
Flor 146. Properament està prevista l’obertura del 10è Jardí del Palau Macaya.
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Malgrat això, les dades estadístiques assignen a l’Eixample una superfície de zona verda de 1,9
m2/habitant, molt per sota de la mitjana de la ciutat (7 m2/habitant)5, i per a la Dreta de l’Eixample
0,59 m2/habitant, el menor ratio de tots els barris de Barcelona, quan la OMS recomana que els
nuclis i ciutats disposin com a mínim de 10‐15 m2/habitant6. Per aquestes raons considerem que les
Zones Verdes són extremadament deficitàries.
30_ Espais per a equips de neteja. INEXISTENT.
31_ Jocs infantils. Existeixen diversos emplaçaments al llarg del Passeig de Sant Joan i 6 interiors
d’illa amb dotacions de Jocs infantils, malgrat que un d’ells, la Torre de les Aigües, sigui deficitari per
haver perdut el seu Joc d’aigua a causa de conflictes de soroll i convivència. Aquests són: Jardins
Constança d'Aragó, Roger de Flor 194, Jardins de Carme Biada, Roger de Llúria 132, La Torre de Les
Aigües, Roger de Llúria 56, Jardins del Rector Oliveras, Ptge. R. Oliveras 2, Jardins Laura Albéniz, Pau
Claris 182, Jardins del Carlit, Roger de Flor 146.
2.11 CONVIVÈNCIA
32_ Mediació. Existeix el Servei Municipal de Convivència i Turisme, d’àmbit ciutadà, referenciat a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’Aragó 328. L’Oficina d’Habitatge de l’Eixample del carrer Alí Bei 15,
exerceix el paper de mediador en conflictes d’habitatge. Existeix també un organisme privat, el
Col∙legi d'Advocats de Catalunya, que ofereix els serveis de mediació per a tota la ciutat.
33_ Banc del Temps. El Banc del Temps Dreta Eixample i Fort Pienc és una xarxa d’intercanvi de
coneixements, habilitats i serveis per temps, de manera puntual i de forma gratuïta. Es troba ubicat
però al barri de Fort Pienc, al carrer Alí Bei 94 amb horaris de dimarts i dijous de 18 a 20 h.
34_ Programes intergeneracionals. Programa Vincles: A partir del mes de juliol de 2017, aquesta
iniciativa, destinada a pal∙liar la solitud emocional i social de les persones més grans de 65 anys,
s’ampliarà a tots els barris dels districtes de l’Eixample i Sant Martí. També el Programa Radars està
en procés de desplegament conjuntament amb el barri de Fort Pienc.
35_ Bon Veïnatge. INEXISTENT.
2.12 MOBILITAT
36_ Accés Metro. La Mobilitat en transport públic a la Dreta de l’Eixample està servida per: Metro
Línies 2, 3, 4, 5. Bus Línies: H‐8.10,12, V‐15, 17, 19, Bus Línies: 6, 7, 19, 22, 24, 33, 34, 39, 47, 54, 62,
ADIF: R, R2, R11, R13, R14, R15, R16. FCG: L6, 7, 12, S1, S2, S6, S7. Acompleixen amb el decret
d’Accessibilitat les estacions de Metro de Pg. de Gràcia, Girona, Provença i Diagonal, i són deficitàries
les de Verdaguer i la d’Urquinaona, aquesta última pendent de les obres de renovació de
l’intercanviador i la reforma integral de la Plaça.
37_ Bus de Barri. INEXISTENT.
38_ Carril Bici. Existeixen Carrils Bici de doble sentit a la Gran Via, Diagonal, Provença, Girona,
Passeig de Sant Joan i d’un sol sentit a Diputació i Consell de Cent. A més tenen la consideració de
vies ciclables, la Rambla Catalunya i el Passeig de Gràcia.
39_ Estació Bicing. Existeixen 16 estacions de Bicing a la Dreta de l’Eixample
40_ Aparcaments Municipals. Existeixen 7 aparcaments Municipals, per concessió d’explotació a
l’empresa SABA. S’ha detectat un lleugers descens de la motorització a causa de la crisi i dels costos
que genera el manteniment de cotxes i aparcaments. Per aquest motiu hi ha places vacants en excés
2016_2019 Pla d’actuació Districte Eixample.pdf. Ajuntament de Barcelona.
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicad
ors/26_indicador_zona_verda_per_habitant_intern/
5
6
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i 3 d’aquests aparcaments ja disposen de servei de Car Sharing que substitueixen a les places vacants.
2.13 SEGURETAT
41_ Policia de proximitat. Existeix el programa de Policia de Barri depenent de l’Unitat Territorial de
Districte, Nàpols, 42‐62. També es disposa dels Mossos d’Esquadra Eixample, a la Pl. d'Espanya, 1,
d’abast del Districte de l’Eixample.
2.14 GOVERN
42_ Consell de Barri. El Consell de Barri de la Dreta de l’Eixample està situat a la Seu del Districte de
l’Eixample, carrer Aragó 311.
43_ Conseller/a de Barri. Es disposa de Consellera de Barri.
44_ Pla comunitari o estratègic. INEXISTENT.
45_ Jutjat de Barri. INEXISTENT.
46_ Oficina de Correus. Existeixen actualment dues oficines de Correus, als carrers de Ausiàs Marc,
13‐17 i Consell de Cent 445.
2.15 HABITATGE
47_ Parc d’habitatge protegit. DEFICITARI. El 2015 no existia a la Dreta de l’Eixample cap habitatge
protegit, ni qualificat HPO ni de preu assequible. Durant el mandat 2015‐2019, l’IMHAB va adquirir
dos edificis pel sistema del Tanteig i Retracte: Còrsega 394 i Aragó 317, amb un resultat de 19 pisos
protegits. La finca de Còrsega 394 està formada per 26 pisos i 1 local. Disposava de 12 contractes
indefinits i pisos buits i HUTs, quan aquesta finca va ser adquirida passà a disposar de 12 habitatges
més en lloguer protegit, que han estat adjudicats el 2018 i que ja han manifestat conflictes de
convivència al no disposar l’IMHAB d’un programa inserció social, convivència i mediació. La finca
d’Aragó 317 era propietat d’un Banc i va ser adquirida per l’IMHAB el 12 de maig de 2018. Conté 11
pisos, dels quals 4 estan buits i la resta amb residents, i actualment encara està pendent d’un
projecte de rehabilitació integral. El percentatge de pisos protegits a la Dreta de l’Eixample només
representa un 0,08% sobre els 22.766 habitatges existents. Una xifra enormement llunyana del 0,8%
del conjunt de l’Eixample i del 15% previst per la Llei del Dret a l’Habitatge 18/2007.
Les ajudes al lloguer es poden concedir a la Dreta de l’Eixample per a lloguers inferiors a 750€/mes i
amb un límit de renda familiar entre 1,5 i 2,35 vegades l’IRSC7. A la Dreta de l’Eixample aquestes
ajudes són pràcticament inexistents o només per a rendes molt antigues, exclouen a les classes
mitges i limiten l’accessibilitat de les demandes. El 2018 es varen tramitar a l’Oficina d’Habitatge de
l’Eixample 832 expedients d’ajuts al pagament del lloguer que representen només un 1,9% del total
dels habitatges de lloguer existents a l’Eixample.
Tanmateix, el 2018 es van obrir a l’Eixample 244 nous expedients de desnonaments, mentre que
l’accés al servei de Justícia Gratuïta de la Generalitat de Catalunya, ha quedat limitat a les rendes
inferiors de 2 a 3 vegades l’IPREM8 (actualment el 60% del Salari mínim interprofessional), i només
s’han resolt favorablement expedients de Justícia Gratuïta per a un 5% de les llars principals de la
província de Barcelona.9
Per aquests motius considerem que aquestes dotacions del Parc d’habitatge protegit, els ajuts al
pagament dels lloguers i el servei de Justícia Gratuïta són per definició deficitaris.

IRSC 2019: Indicador de renda de suficiència, valorat en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals (14 pagues)
IPREM 2019: Indicador públic de renda d'efectes múltiples, valorat en 537,84 euros mensuals i 7.519,59 € (14 pagues).
9 “Comissions d’assistència Jurídica gratuïta de Catalunya 2017”. El 2017 es van resoldre a la província de Barcelona 114.233
expedients resolts favorablement de justícia Gratuïta, a la província de Barcelona que representen com a molt una repercussió del 5% de
les llars principals.
7
8
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Qualificacions de Verd i Equipaments del Pla General Metropolità vigent.
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3 NECESSITAT D’UN PLA D’EQUIPAMENTS
La primera referència que tenim d’un Pla estratègic a la Dreta de l’Eixample, va ser el Pla de “Millores
Dotacionals a l’Eixample” esborrany d’intencions aprovat al Consell Plenari 17 de juliol de 1998. La
proposta partia de la constatació del dèficit d'espais lliures en funcionament a I'Eixample i de la
manca d'actuacions per al desenvolupament deis sols qualificats com a espais lliures claus 6a, 6b, 17‐
6 o equipaments 7 a, 7b i 17‐7. L’objectiu de la proposta era l'obtenció d'uns 7.000 m2 destinats a
espais públics, Pla que va donar els primers resultats, però que va aturar la seva activitat,
fonamentalment per l’arribada de la crisi, les lleis de contenció de pressupostos de Maastricht i la
dissolució de l’empresa municipal ProEixample SA, al ser absorbida per BAGURSA el 2012. Tampoc el
PLA FUTUR 2011, producte de la Mesura de Govern del Pla de Barris 2008, que ja evidenciava els
dèficits actuals, però no va tenir major fortuna, sense arribar‐se a materialitzar inversions a la Dreta
de l’Eixample.
No podem tancar aquest document d’anàlisi, sense concloure amb la necessitat de la redacció d’un
PLA D’EQUIPAMENTS O PLA ESTRATÈGIC a llarg termini, que posi en primer pla la destinació de les
reserves de les qualificacions 17/7 del PGM, les prioritats en les adquisicions de finques per la via del
Tanteig i Retracte, i les prioritats i oportunitats que poden presentar‐se, quan les condicions de la
ciutat consolidada no deixen gaires opcions més que l’adquisició de finques en el mercat secundari.
El Pla d’equipaments ha de ser una eina de planificació estratègica necessària en una situació com
l’actual, sobretot desprès del tancament de Pro‐Eixample SA, l’empresa pública que realitzava la
Gestió Urbanística municipal dins de l’àmbit de l’Eixample, creadora entre altres coses de la majoria
dels Jardins d’interior d’illa que coneixem avui gràcies a un lloable i pacient treball de gestió que
tenia per objectiu pel 2010 que els veïns de l’Eixample podessin disposar d’una zona verda a menys
de 5 minuts caminant.
Tanmateix el PGM vigent, que data de 1976 sense actualitzacions profundes, manté contradiccions
urbanístiques com que la Biblioteca Sofia Barat no estigui qualificada d’equipament actual (clau 7a)
ni el Taller Masriera tingui la mateixa qualificació que permeti delimitar la seva activitat i
edificabilitat, ni la majoria de jardins interiors, tant públics com privats, que encara no estan
qualificats de zones verdes. En una direcció totalment oposada i també contradictòria, és possible
avui en dia que un edifici públic qualificat d’equipament de 5.200 m2, com el de la Ronda Sant Pere
41, pugui ser posat en subhasta i privatitzat, ignorant la Carta Municipal de Barcelona i tots els
dèficits estructurals que denunciem.
Es tracta fonamentalment de planificar les inversions i els programes d’actuació en funció de les
prioritats i de les oportunitats. La Dreta de l’Eixample té els seus principals dèficits, si ho comparem
amb els estàndards d’altres barris del mateix Eixample, en matèria de: Centres Cívics, Casals de Barri,
Educació, Esport, Residències de Gent Gran, Habitatges assistits, Punt Verd, Plaça Major, Zones de
Vianants, Parcs i Zones Verdes, Habitatge protegit, etc... En canvi, cal reconèixer que és un barri molt
ben connectat, amb un important nombre de Línies de transport Públic i una gran concentració
d’equipaments de ciutat, però que no estan contribuint a pal∙liar els dèficits de l’àmbit local.

Barcelona, 14 de desembre de 2019.
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15

16

Acció social

Hospitals /Urgències
Centre d’Atenció Primària
Farmàcies
Centre de Serveis Socials

Camp d’esports
(futbol sala o polivalent)

14

13

Espais esportius urbans
(petanca, cistelles, ping-pong,
circuit, bitlles, skate)
Centre Esportiu, Pavelló
Centre Esportiu, Piscina
Centre Esportiu, Fitnes

Institut d’educació secundària

11

12

Centre d’Educació Infantil i Primària

10

Festa Major
Escoles Bressol

8
9

Atenció Sanitària

Foment de
l’Esport

Educació

Centre Cívic
Casal de Barri
Casal de Joves
Espai infantil / Ludoteca
Espai gent gran / Casal

Teatre / Dansa / Música /Cinema

2

3
4
5
6
7

Biblioteca de Districte

1

Accés a la
Cultura

Promoció social i
associativa

TIPOLOGIA

ÀREA

Biblioteca Sofia Barat, Girona, 64
Biblioteca del Conservatori Municipal de
Música de Barcelona, Bruc, 110-112
NO
6 Sales Privades
Centre Cultural Casa Elizalde, València 302
NO
NO
NO
Casal de Gent Gran Carlit, Roger de Flor 162
1 Casal privat
Fira Modernista, carrer Girona
EBM Casa Dels Nens, Roger de Llúria 132
6 Escoles Bressol Privades
Escola de la Concepció, Ptge de Pla, 2
Escola Carlit, Roger de Flor 162
Escola 9 Graons, Roger de Flor, 217
15 Centres Infantil i Primària Privats
Institut Balmes, Pau Claris 121
Conservatori de Música, Bruc 110-112
14 Centres de Secundaria Privats Concertats
3 Centres de Secundaria Privats
NO
Verdaguer Ping Pong Tables, Pg de S. Joan
Skating Club de Barcelona, R. de Flor 168
NO
NO
NO
18 Centres Privats
NO
Institut Balmes, Pau Claris 121
Escola de la Concepció, Ptge de Pla, 2
3 Centres Privats Concertats
2 Centres Privats
Hospital de Sant Pau
CAP Roger de Flor, Roger de Flor, 194
64 Farmàcies
Centre Serveis Socials, Pl Tetuan, 2
Àrea de Drets Socials, Justícia Global,

EQUIPAMENTS

Perifèrica
Cèntrica

De ciutat
Perifèrica

Cèntrica
Cèntrica

Cèntrica
Cèntrica

Cèntrica
Cèntrica

Cèntrica
Perifèrica
Perifèrica

Cèntrica
Perifèrica

Perifèrica

De Ciutat
Cèntrica

Cèntrica
Cèntrica

POSICIÓ

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

Pública

X

X

X

X

X

Concertada

GESTIÓ

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Privada

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

Privada

PROPIETAT
Pública

Equipaments existents a la Dreta de l’Eixample, de qualificació pública o privada i tipus de gestió: pública, concertada o privatitzada. Es qualifiquen els
equipaments segons la posició i abast de Ciutat o Districte compartit amb altres barris. Aquesta recollida de dades s’ha realitzat seguint els criteris de dotacions
establertes a la Mesura de Govern de l’Ajuntament de Barcelona: “Els Barris de Barcelona”, aprovada pel Plenari del 28 de novembre de 2008.

DÈFICIT

O

INEXISTENT

1
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Habitatge de Lloguer assistit
Pati obert a centres educatius
Punts d’accés wifi
Punts d’atenció ciutadana

19
20
21
22

23

Atenció
Ciutadana

Comerç

Zona de vianants, “Rambla”
Camins escolars
Espais verds
Jardins Interiors d’illa

Espais per a equips de neteja
Jocs infantils

30
31

26

Espais Públics

Plaques fotovoltaiques
Punts de Càrrega Elèctrica
Plaça Major

Punt verd
Cobertes Verdes

27
28
29

25

Sostenibilitat

24

Residència per a Gent Gran

18

Mercat Municipal
Supermercats
Eix comercial

Centre de dia per a Gent Gran

TIPOLOGIA

17

ÀREA

Feminismes i LGTBI, València 344
Consorci Serveis Socials, Aragó, 316
Centre de dia, Consell de Cent 432
2 Centres Privats
NO
27 Residències Privades
NO
Escola Carlit, diumenges d'11:00h a 14:00h
Punt de connexió Barcelona WiFi, Aragó 309
Oficina d'Atenció Ciutadana, Aragó 328
Oficina d’Habitatge de l’Eixample, Alí Bei 15
Mercat de la Concepció, Aragó, 313, 317
89 Supermercats Privats
Eix comercial Cor Eixample;
Eix Comercial de Passeig de Gràcia
NO
Aragó 300
Consell de Cent, 323
NO
9 punts de càrrega elèctrica
NO
Plaça Catalunya
Plaça Urquinaona
Rambla Catalunya
NO
Passeig de Sant Joan
Jardins Constança d'Aragó,Roger de Flor 194
Jardins de Carme Biada, Roger de Llúria 132
Jardins de la Casa Elizalde, València 302
La Torre de Les Aigües, Roger de Llúria 56
Jardins del Palau Robert, Pg Gràcia 107
Jardins del Rector Oliveras, Ptge R.Oliveras 2
Jardins de Sofia Barat, Girona 64
Jardins Laura Albéniz, Pau Claris 182
Jardins del Carlit, Roger de Flor 146
NO
Passeig de Sant Joan
Jardins Constança d'Aragó,Roger de Flor 194
Jardins de Carme Biada, Roger de Llúria 132

EQUIPAMENTS
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Concertada
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Pública

GESTIÓ

Equipaments existents a la Dreta de l’Eixample, de qualificació pública o privada i tipus de gestió: pública, concertada o privatitzada. Es qualifiquen els
equipaments segons la posició i abast de Ciutat o Districte compartit amb altres barris. Aquesta recollida de dades s’ha realitzat seguint els criteris de dotacions
establertes a la Mesura de Govern de l’Ajuntament de Barcelona: “Els Barris de Barcelona”, aprovada pel Plenari del 28 de novembre de 2008.
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EQUIPAMENTS EXISTENTS I DÈFICITS AL BARRI DE LA DRETA DE L’EIXAMPLE. 2019

Banc del Temps
Programes intergeneracionals
Bon veïnatge
Accés Metro
Bus

33
34
35
36

Mobilitat

41

42
43
44
45
46

47

Seguretat

Govern

Parc d’Habitatge
Protegit

37
38
39
40

Mediació

32

Convivència

Còrsega 394
Aragó 317

Policia de Proximitat
Caserna Guàrdia Urbana
Caserna Mossos d’Esquadra
Consell de Barri
Conseller/a de Barri
Pla comunitari o estratègic
Jutjat de Barri
Oficina de Correus

Car Sharing

Bus de Barri
Carril Bici
Estació Bicing
Aparcament Soterrat

Ferrocarril

TIPOLOGIA

ÀREA

16 Estacions de Bicing
Mercat de la Concepció
Saba Plaça Catalunya
Saba Bamsa Passeig de Gràcia II i III
Saba Plaça Urquinaona
Saba Diputació
Saba Bamsa Rambla Catalunya
Saba Bamsa Passeig de Gràcia II i III
Saba Diputació
Saba Bamsa Rambla Catalunya
Policia de Barri
Unitat Territorial de Districte, Nàpols, 42-62
Mossos Esquadra Eixample Pl. d'Espanya, 1
Seu Districte Eixample
Seu Districte Eixample
NO
NO
Of. de Correos, Ausiàs Marc, 13-17
Of. de Correos , Consell de Cent 445
12 pisos protegits
7 pisos protegits pendents de rehabilitar

La Torre de Les Aigües, Roger de Llúria 56
Jardins del Rector Oliveras, Ptge R.Oliveras 2
Jardins Laura Albéniz, Pau Claris 182
Jardins del Carlit, Roger de Flor 146
Servei Municipal de Convivència i Turisme
Oficina d’Habitatge
Col·legi d'Advocats de Catalunya , Llúria, 113
Dreta Eixample + Fort Pienc
Programa Vincles
NO
Metro Línies 2, 3, 4, 5.
Línies: H-8.10,12, V-15, 17, 19,
Línies: 6, 7, 19, 22, 24, 33, 34, 39, 47, 54, 62
ADIF: R, R2, R11, R13, R14, R15, R16
FCG: L6, 7, 12, S1, S2, S6, S7
NO
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Equipaments existents a la Dreta de l’Eixample, de qualificació pública o privada i tipus de gestió: pública, concertada o privatitzada. Es qualifiquen els
equipaments segons la posició i abast de Ciutat o Districte compartit amb altres barris. Aquesta recollida de dades s’ha realitzat seguint els criteris de dotacions
establertes a la Mesura de Govern de l’Ajuntament de Barcelona: “Els Barris de Barcelona”, aprovada pel Plenari del 28 de novembre de 2008.
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