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COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONSELL DE BARRI DE LA DRETA DE L’EIXAMPLE (CSCBDE) 

DATA: dimecres 27 de febrer  de 2019 

HORA prevista: 19 a 20.30 h 

LLOC: Direcció de Serveis a les Persones  i al Territori del Districte de l’Eixample  

(C/Valencia, 307, 3r. pis) 

ASSISTEIXEN:  

Nom Entitat que representa 
(si s’escau) 

Carmen Méndez i Bota 

Bcomú-E - Consellera del barri de la Dreta de 
l’Eixample, qui presideix la reunió 

 Xavier Llobet Megías  CorEixample 

Dolors Ylla-Català AVV Dreta de l'Eixample 

Josep Serra Batiste AVV Dreta de l'Eixample 

Luís Lumbreras AVVAA Passeig de Sant Joan 

Carles Scotto AFA Escola 9 Graons 

Pili Biarge Garcés  

Albert Viladot i Solé ERM-AM 

Núria Hernández Casado Secretària Consell de barri 

 
S'EXCUSEN: 
 
 
Nom Entitat que representa 

(si s’escau) 
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Marta Abelló AVVAA Passeig de Sant Joan 

Óscar Zayas Sadaba PP 

 
 
ORDRE DEL DIA   
 

 
 1. Preparació del Consell de Barri del dia 14 de març de 2019  
 
- Presentació projecte Superilla Dreta de l'Eixample - c. Girona  
- Informe situació projectes del barri  
 
2. Temes a proposta de les entitats  
 
- Local Aragó, 317  
- Edifici Rda. St. Pere  
- Taller Mas Riera 4. Torn obert de paraules 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1. Preparació del Consell de Barri del dia 14 de març de 2019 
 
S'acorda que els punts de l'ordre del dia seran: 
 

- Policia de barri 
- Presentació del projecte Eix Verd del c. Girona a la Dreta de l'Eixample.  
- Informacions del barri 
- Torn obert de paraules 

 
2. Temes a proposta de les entitats 
 
2.1. Taller Mas Riera 
La situació continua igual que es va informar a la comissió de seguiment del 30 de gener. 
Sense novetats per part de la propietat i en estudi la catalogació de l'edifici. 
 
2.1. Edifici Rda. St. Pere-Ali Bei-Girona 
 
Edifici propietat de la Tresoreria de l'Estat. Es va posar en subhasta i aquesta va quedar 
deserta. Pel moment, la Tresoreria només ha manifestat, verbalment, que no ho tornarà a 
treure a subhasta. No hi ha cap acord amb l'Ajuntament.  
 
2.1. Local Aragó, 317 
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L'edifici va ser adquirit per l'Institut de l'Habitatge, per ampliar oferta d'habitatge públic, i 
cedirà els baixos al districte. 
 
Cal fer rehabilitació de l'edifici i això implicarà ampliar el vestíbul per encabir-hi un 
ascensor, el que significa que es perden metres del local inicial. En un inici no, però quan 
es faci la rehabilitació de l'edifici (potser un parell d'anys), el local quedarà reduït. Avui 
s'han rebut els nous planells del que serà el local, amb aquesta modificació, i es mostren a 
la comissió de seguiment (veure annex). 
 
El local disposarà d'una sala polivalent per unes 35 persones i una sala de 
reunions/despatx polivalent, a compartir entre les entitats. 
Es farà un conveni de cessió a l'Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de l'Eixample, com 
als altres barris on s'han cedit locals municipals al districte per a espais veïnals. 
 
El sr. Llobet, president de Coreixample, exposa que Coreixample no té espai allà per posar 

la seva seu i desenvolupar la seva activitat laboral amb les 4 persones que hi treballen, i 
que queda fora del projecte de l'espai veïnal. Manifesta la seva disconformitat ja que fa 
temps que sol·licita al districte un local a peu de carrer i creia que se li cediria una part 
d'aquest local.  
 
La consellera respon que poden participar del projecte compartint espai però que no se li 
pot donar cap lloc en exclusiva ateses les necessitats de les entitats i la limitació tan gran 
de l'espai disponible. Afegeix que, mentre al barri no es disposi de més equipaments, si 
Coreixample trobés un local que respongui millor a les seves necessitats, el districte 
estudiaria ampliar el conveni econòmic actual per ajudar a pagar-lo. 
 
L'AVV diu que confien a trobar una entesa amb Coreixample perquè participi del projecte 
d'espai compartit a Aragó, 317 i demanen al districte que ajudi Coreixample a tenir un 
local adequat a les seves necessitats ja que el comerç al barri necessita suport per trobar-
se molt en perill. 
 
Segons el calendari de procediments, si tot va sense contratemps, podrien estar les obres 
finalitzades cap al juny de 2020. 
 
3. Torn obert de paraules 
 
3.1. AVV. Sr. Serra. Demana que al projecte del c. Girona no se li digui més superilla perquè 
"despista molt". Tanmateix, és el nom del projecte de ciutat. 
3.2. AFA 9 graons. Sr. Scotto 
Persones sense llar al pg. St. Joan. El Sr. Carles Scotto comenta que al pg. St. Joan, entre 
Rosselló i Provença, davant de la zona de jocs infantil, hi ha un indigent que s'hi havia instal·lat 
i que, en horari de dia, es ficava amb els infants. Va posar una queixa i l'han reconduït a una 
servei que va passant pel carrer però manifesta que cal fer alguna cosa per protegir els infants. 
Inclús n'hi ha algun que guarda bombones de butà al darrera del parc. 
Es crea un cert debat sobre la problemàtica del sensellarisme, que al barri hi ha moltes 
persones al carrer i que caldria algun equipament per a aquest col·lectiu.  
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S'acorda que es parlarà amb la Policia de Barri perquè vagin fent seguiment. 
L'escola 9 graons a l'estiu ha de fer, novament ampliació. No volen quedar-se sense casal 
d'estiu, com l'any passat, i informen que han homologat l'entitat i que faran el Casal d'estiu al 
juliol i al setembre. Demanen que les obres siguin a l'agost.  
Amb l'ampliació d'enguany perden espai pels m2 que Consorci considera que calen. Perden 
l'espai on dorm P3. Demanen que es faci el projecte global i sàpiguen com anirà quedant tota 
l'escola, encara que ho executin per fases. Totes les escoles modulars faran queixes perquè 
consideren que s'està intentant estalviar pressupost reduint condicions per als infants. 
Les famílies estan pagant les obres de la cuina, amortitzades amb les quotes de menjador.  

 
Han tingut algun reunió amb districte però no tenen resposta. La consellera diu que Consorci 
d'Educació és un 60% Generalitat i 40% Ajuntament i que es pressionarà en tot el possible des 
del districte per les peticions que fa l'escola.  

 
3.3. Coreixample. Sr. Llobet 

Butícia. Creu que el barri està brut perquè la gent és bruta, deixa caixes fora del contenidor, 

etc. Considera que caldria començar a sancionar. Sap que es fa però que no hi ha prou agents 

per posar totes les multes que caldria. 

Bicicletes i patinets. Diu que és un drama. Que s'està multant des de l'1 de febrer però que cal 

que intensifiquin les sancions abans que es dispari l'allau d'incivisme. Pregunta si les empreses 

que lloguen bicis i patinets informen de per on es pot passar i de la normativa...El sr. 

Lumbreras va en bici i diu que també es posen vianants als carrils bici, provocant perill, i que 

ningú els multa. 

Plataforma única futura carrer Girona. Demana que es faci bé d'entrada, pel que fa a les 

persones invidents, perquè a Sant Antoni alguna cosa no s'ha fet correctament i ara s'està 

corregint. 

 
Finalitza la reunió a les 21.10 h. 
 

 
 
 
 
 
Barcelona, 18 de març de 2019 


