
Aragó 317 Bailèn 70-72 Accions a nivell de districte Accions a nivell de ciutat

Casal de Barri Taller Masriera Lloguer protegit Oficina anti-mobbing
Petit local per a Recuperem l'edifici històric com a Adquisició i rehabilitació Defensa dels afectats

activitats veïnals Ateneu popular i teatre de finques per a lloguer assequible per desnonaments i mobbing

Rda Sant Pere 41 Gent gran Accions a nivell de ciutat Participació en instàncies a nivell de ciutat

Edifici d'equipaments Afrontar el gran dèficit de Preus dels lloguers Taula d'Habitage
Recuperem els seus 5.000 m2 places públiques de Impuls de noves Ajuntament + entitats, per compartir

per al barri i la ciutat residència i habitatge assistit regulacions anti augments informacions i estratègies

Girona 64-68 Sardenya (Consell de Cent - Diputació)

Biblioteca Sofia Barat Educació
Ampliació dels espais de construcció de l'Institut

lectura i estudi Angeleta Ferrer Salut: Equipaments
nou Pla de Salut Pla d'equipaments

Educació Educació i inversions associades del barri

més places públiques: Conversió d'escoles concertades

ara només 3 escoles i 1 institut! en públiques Gent Gran Sense sostre i pobresa
Projecte Radars ampliar els

Versió maig 2019 de seguiment i acompanyament menjadors i dormitoris

MILLORA DE SERVEIS

Reivindicacions per al mandat 2019-2023

NOUS EQUIPAMENTS HABITATGE



Carrer Girona Ali Bei (Bailèn - Girona) Còrsega/Pau Claris, la Pedrera, Rda Universitat… Metro Verdaguer
eix de vianants: Nova plaça Rafael Casanova Concentració de busos Ascensors i accessibilitat interna

passeig i comerç de barri 2.000 m2 guanyats per a tothom Evitar-ne els efectes al veïnat Ampliació vestíbul Pg St Joan

(fums, soroll, invasió espai vianants…) Nova sortida a Pg St Joan/Rosselló

Interiors d'illa Torre de les Aigües
més, i amb més accessos: Recuperem la "Platjeta" Nàpols/València Pla de Mobilitat

guanyem verd i dreceres entre carrers de banys infantils Molèsties obres ADIF pacificar el trànsit de l'Eixample

Evitar-ne els efectes al veïnat aplicant mesures metropolitanes

Balmes (Granvia - Pelai), Ronda Universitat… Bancs al carrer (fums, soroll, invasió espai vianants…) (Rodalies, aparcaments dissuassoris…)

Espai públic Dotació de bancs i cadires

voreres amples, enllumenat, arbrat... a totes les illes

Gestió del Districte Seguretat i civisme
Més recursos i capacitat per a Desplegament i augment de la

Edificis protegits Aturar remuntes atendre bé els 270.000 habitants Policia de Barri

Resoldre conflictes patrimonials al en edificis catalogats,

Conjunt Especial de l'Eixample com a l'entorn de la Casa Macaya Versió maig 2019

ESPAIS VERDS - ESPAI PÚBLIC

Reivindicacions per al mandat 2019-2023
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ADMINISTRACIÓ I SEGURETAT


