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Trobada amb l’alcaldessa a l’Esquerra de l’Eixample 
 

 

Barris: Antiga i Nova Esquerra de l’Eixample 
 

Districte: Eixample 
 

Data: 02.03.18 
 

Lloc: Escola Els Llorers 
 

Horari: de 18.30 a 20:45 hores 
 

Difusió: 

- Imatges: https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/sets/72157692299285361 
- Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Mdx6DfohT6A 
- Notícia: http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/dizaleg-de-lalcaldessa-ada-
colau-amb-els-vezns-de-lesquerra 
 

 
Aquestes trobades estan pensades com un espai per mantenir el contacte amb els veïns i 
veïnes de Barcelona, des de la màxima proximitat i amb via directa a les seves preocupacions. 
La intenció és que hi hagi un diàleg directe entre veïnat i alcaldessa. S’anima a participar per 
fer demandes concretes sobre el barri, com per exposar qüestions de política municipal o fins i 
tot més general. Dit això, cal recordar que aquest espai no substitueix els òrgans de debat, 
participació i decisió dels quals ja disposa el districte. 

  
El passat 2 de març de 2018 va tenir lloc una nova Trobada amb l’Alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, per als barris de l’Antiga i la Nova Esquerra de l’Eixample. 
 
En aquesta Trobada aquests van ser els temes que es van tractar: 
 

Convivència 
- Soroll 

 Queixes de convivència dificultosa al barri, especialment pel que fa a la 
generació de sorolls molestos. 

 
Cultura 

- Activitats festives 
 Es demana sobre els horaris en què es poden realitzar activitats festives al 

barri. 

 
Drets Socials  

- Treball i ocupació 
 Queixa de precarietat laboral del professorat interí de les escoles públiques. Es 

demana que l’Ajuntament faci alguna cosa al respecte. 
 Algunes peticions que l’Ajuntament vetlli més per l’ocupació laboral de les 

persones. 
- Dones 

https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/sets/72157692299285361
https://www.youtube.com/watch?v=Mdx6DfohT6A
http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/dizaleg-de-lalcaldessa-ada-colau-amb-els-vezns-de-lesquerra
http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/dizaleg-de-lalcaldessa-ada-colau-amb-els-vezns-de-lesquerra
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 Queixa sobre l’existència de prostitució, d’explotació de dones i de màfies de 
proxenetisme. 

 Petició a l’Alcaldessa si farà vaga el proper 8 de març de 2018, Dia 
Internacional de les Dones 

- Joves  
 Petició que s’ajudin els joves desorientats que no saben què fer de la seva 

vida. 
- Persones Grans 

 Petició de pisos tutelats per a les Persones Grans del Barri. 

 
Educació 

- Educació Infantil i Primària 
 Es demana sobre la situació de les escoles d’Educació primària al barri. 

- Escoles Bressol 
 Petició de noves escoles bressol públiques per al barri. 

 Queixa sobre la situació de discriminació d’accés a l’Escola Bressol que tenen 
els infants nascuts a partir del mes de juny. 

 Queixa sobre l’existència de tarifes diferents per a les famílies que tenen fills a 
les escoles bressol. Es demana igualtat en el pagament. 

- Educació Secundària 
 Petició d’un nou Institut Públic per al barri. 

- AMPE’s i quiosc 
 Representants de les AMPE’s de les escoles Auró i Diputació es manifesten 

contentes per les millores dels seus entorns escolars. Tanmateix també 
demanen que sigui retirat un quiosc present en el seu àmbit de proximitat. 

- Escoles a barracons 
 Queixa sobre el fet que hi ha Escoles que ocupen barracons. 

- Ubicació d’una escola 

 Una persona es queixa de la ubicació definitiva de l’escola dels seus fills. 

 
Equipaments 

- Illa antiga Presó Model 
 Petició que a l’Illa de l’antiga Presó Model s’ubiquin els equipaments que 

falten al barri. 
 Peticions de concreció de quins equipaments seran situats a l’àmbit de l’Illa de 

l’Antiga Presó Model. 
 Petició perquè al recinte de l’antiga presó Model hi hagi uns locals per al teixit 

associatiu juvenil de l’Eixample i per a entitats d’educació en el lleure del barri. 

 
Esports 

- Club de Futbol Sala Eixample 
 Un responsable del Club de Futbol Sala Eixample comenta que el club, nascut 

el 2011, ha crescut molt i que té ara 150 nois i noies que practiquen esport. 
També diu que juguen a un pavelló privat a Sarrià i que entrenen a molts 
districtes, excepte l’Eixample. Es queixa d’abandonament i de manca de suport 
pel Districte, que reben una subvenció que qualifica de ridícula de 1.000 euros 
l’any, i diu que no entén el perquè de la gestió privada d’equipaments 
esportius municipals. 
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Habitatge 

- Preus dels lloguers 
 Diverses queixes sobre la constant pujada dels preus dels lloguers, que es diu 

que estan en nivells insuportables, en molts casos superiors als 900-1.000 
euros al mes. 

 Petició de mesures reals de protecció del dret a l’habitatge per a les parelles 
joves.  

 Petició sobre què pensa fer l’Ajuntament pel que fa a la situació de l’habitatge 
a Barcelona. 

 
Medi ambient 

- Presència de verd urbà en general 
 Alguns queixes sobre la manca de verd urbà a l’Esquerra de l’Eixample. 
 Algunes peticions de major presència de verd urbà al barri. 
 Algunes queixes de pèrdua d’espais verds al barri. 

- Illa Germanetes 
 Peticions que a l’anomenada “Illa Germanetes” no s’instal·lin equipaments i 

que sigui destinada a ser un gran espai verd per al barri. Una de les persones 
que intervenen explica que en aquesta petició no han estat tingut en compte 
unes 3.000 signatures que manifestaven aquesta voluntat d’exclusivitat 
d’espai verd, ni tampoc han estat contestades les al·legacions que es diu que 
es van presentar. Acaba dient que el procés participatiu realitzat no ha estat 
correcte. 
Una segona persona explica que l’Eixample no disposa d’una plaça pública 
central i que l’Illa Germanetes podria tenir aquesta funció. 

- Interiors d’illes de l’Eixample 
 Manifestació que els interiors d’illa no milloren la situació de contaminació de 

l’Eixample. 
- Aula Viva 

 Una persona que s’identifica com a educadora d’Aula Viva explica com es 
gestiona aquesta proposta ecològica, en el marc d’una major integració entre 
la ciutat i els seus residents. Diu que el model es pot traslladar a altres àmbits, 
en el camí d’estendre la permacultura. 

 
Mobilitat 

- Transport públic en general 
 Queixa per la pujada del preu transport públic. 
 Petició que hi hagi una targeta especial de transport públic per a estudiants 
 Petició que el transport públic sigui fortament potenciat per tal d’assumir el 

repte de la disminució de la circulació del vehicle privat. 
- Súperilles 

 Manifestació sobre la importància per al barri del desplegament del projecte 
de Súperilles.  Es demana si el projecte segueix endavant a l’Eixample. 

- Aparcaments a les entrades de Barcelona 
 Petició d’aparcaments a les entrades de la ciutat. 

- Bicicletes 
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 Queixes sobre la proliferació de carrils bici a la ciutat que està fent que 
s’incrementi la circulació per carrers alternatius pels quals abans no hi havia 
tant volum de cotxes. 

 Petició de més carrils bici unidireccionals. 
- Mobilitat i escoles 

 Petició que la xarxa de proximitat hauria de fer una tasca que potenciés la 
reducció del nombre de cotxes portant infants a les escoles. 

- Motocicletes 
 Petició sobre si s’està executant la retirada de motocicles que aparquen a les 

voreres del barri. 
 Queixa sobre el soroll que provoquen les motocicletes. Es demana que siguin 

controlades i multades les que generin contaminació acústica. 
- Control del parc de vehicles privats 

 Petició que l’Ajuntament, en la lluita contra la contaminació, segueixi 
impulsant mesures de control del parc de cotxes de la ciutat. 

- Carrers i vies del barri 
 Es demana per què uns carrers del barri tenen massa circulació i uns altres no. 

Es posa com exemple el carrer Aragó com a carrer amb més volum de vehicles 
i l’av. de Roma com a via amb poc trànsit. 

 Petició de restriccions a la circulació de vehicles a l’av. de Roma, on es diu que 
circulen massa vehicles. 

- Zones lliures d’electromagnetisme 
 Petició que als transports públics hi hagi zones en què estiguin prohibits els 

telèfons mòbils, i així evitar els problemes de les persones electrosensibles.  

 
Salut 

- Altres tipus de contaminacions 
 Queixa sobre la contaminació electromagnètica i química existent a la ciutat, 

que perjudiquen la salut. 
 Petició de major control de la contaminació electromagnètica. 

 
Seguretat i  Prevenció 

- Bombers i Parc Joan Miró 
 Comentari relatiu a la retirada del Parc de Bombers present al Parc de Joan 

Miró. 
- Robatori de motos 

 Queixa sobre l’increment de robatoris de motocicletes. Es demana què hi 
pensa fer l’Ajuntament. 

- Conductors temeraris 
 Queixa sobre la conducció temerària amb què es mouen molts ciclistes, però 

també alguns conductors de motocicletes. 

 
Turisme 

- Veïns-amfitrions 
 Petició d’un marc de l’administració a qui correspongui, de regulació de la 

figura del veí-amfitrió. 
- Pisos Turístics 

 Queixa sobre festes a pisos turístics, que no compleixen les normatives i que 
cal major control. 

- Model turístic 
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 Queixa sobre la degradació de la “Marca Barcelona”, que en aquests moments 
està marcada per un model turístic negatiu i pel turisme sexual. 

 
Urbanisme 

- Parc Joan Miró 
 Queixa sobre la degradació del Parc i que cal una reforma important. 

- Projecte Verd a l’Avinguda de Roma 
 Petició sobre el projecte de “Central Park” o gran espai verd, previst per a 

l’avinguda de Roma. 

 
Diversos 

- Antenes, punts wifi i telefonia mòbil 
 Queixa sobre la proliferació d’antenes de telecomunicacions sense control. 
 Queixa sobre la proliferació de punts wifi a la ciutat. 
 Manifestació sobre les condicions en què es fabriquen els telèfons mòbils, amb 

l’extracció del coltan a diverses zones del planeta. 
- Comunicació municipal 

 Manifestació d’agraïment a l’Alcaldessa sobre les campanyes de comunicació 
que tenen a veure amb els serveis a les persones. 

 Queixa amb relació a que estan fallant els canals comunicatius de l’Ajuntament 
de Barcelona. 

-  “Procés” a Catalunya 
 Petició d’una de les persones assistents que s’equilibri la situació política a 

Catalunya davant els fets del procés independentista. 
 Queixa perquè l’Ajuntament de Barcelona no va donar suport al referèndum 

del passat 1 d’Octubre, segons la persona que intervé. 
- Mobile Word Congress 

 Petició d’una de les persones assistents que els beneficis del Congrés del Mòbil 
estiguin repartits, d’alguna forma, entre tota la ciutadania. 

 Manifestació en contra de la celebració del Congrés del Mòbil a Barcelona. 
- Alcaldessa 

 Diverses mostres d’agraïment per la celebració de la Trobada a l’Esquerra de 
l’Eixample 

 Petició que les Trobades de l’Alcaldessa sigui notificades al butlletí del Districte 
amb la suficient antelació a la seva celebració. 

 Petició d’unes Trobades de l’Alcaldessa en un format especial per a la 
participació dels infants. 

 Manifestació d’encoratjament a l’Alcaldessa perquè segueixi treballant per a les 
polítiques de millorament dels barris. 

- Participació 
 Queixa en el sentit que no acaben de funcionar la democràcia de base i els 

òrgans de participació de l’Ajuntament, que es diu que està anquilosat. 
 Petició que es comuniquin millor els resultats dels processos participatius. 

- Consulta Associació de Municipis per a la Independència (AMI) 
 Petició perquè es faci la consulta que, segons es diu, s’havia de fer amb relació a 

l’Associació de Municipis per a la Independència. 
- Associacionisme 

 Petició que no s’apliqui tanta burocràcia amb l’associacionisme a Barcelona. 
- Torneig Debat 

 Un dels assistents explica que s’ha celebrat el Torneig Debat a Barcelona 
- Energia 
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 Manifestació de beneplàcit per les accions empreses per l’Ajuntament en favor 
de les polítiques d’energia pública 

 Petició de suport explícit per part de l’Ajuntament de Barcelona per a les 
persones que s’oposen a la instal·lació de Comptadors intel·ligents d’energia a 
les seves llars. 

- Remunicipalització de l’aigua 
 Manifestació de beneplàcit per les accions empreses per l’Ajuntament en favor 

de les polítiques d’energia pública i la remunicipalització de l’aigua. 
- Subvencions 

 A partir de la queixa sobre l’estesa de roba i roba bruta als balcons del barri, es 
demana que no s’atorguin subvencions a les persones que realitzen aquesta 
pràctica, ja que es diu que perjudica l’estètica integral dels edificis. 

- Xarxes socials 
 Petició d’una xarxa social que aglutini el veïnat de l’Esquerra de l’Eixample. 


