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CONSELL	DE	BARRI	DE	LA	DRETA	DE	L’EIXAMPLE		-	RESUM	DELS	PUNTS	DE	L’ORDRE	
DEL	DIA	I	ACORDS	

11	de	març	de	2020,	a	les	18:30.		

Casa	Elizalde		

	

Assistents	

Presidenta:		Carme	Méndez	Bota.	Consellera	GM	BeComú	
	
Comissió	de	Seguiment:	
	
Xavier	Llobet	Megías,	vicepresident	
	
Jordi	Matas	Vila.	Conseller	Tècnic	del	Districte	de	l’Eixample.	
Isabel	Palléjà	Milà.	Consellera	GM	PSC	
Marta	Sendra	Ibáñez.	Consellera	GM	PSC	
Pol	Serrano	Pueyo.	Conseller	GM	Junts	x	Cat	
Rafael	Yepes	Ruíz.	Conseller	GM	Ciutadans	
Jhosselyn	Mycaela	García	Espín.	Consellera	GM	ERC	
	
	
Relació		d’entitats	membre	de	la	CdS	que	han	assistit		
	
Coreixample	
Associació	Veïns	i	Amics	del	passeig	de	Sant	Joan	
Associació	de	Veïns	i	Veïnes	Dreta	Eixample	
	
Assistents:	
	
Assistència	total	en	el	moment	de	màxima	afluència:			 		33	

Ciutadanes	i	ciutadans:	 	 	 	 	 		12	
Representants	d’entitats:	 	 	 	 	 				7	
Altres	(consellers,	tècnics	i	ponents)		 	 	 		14	
	
Relació	d’altres	entitats	que	han	assistit	
	
Units	per	avançar	
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Espai	de	Gent	Gran	Transformadors	
	
Tècnics	Municipals	i	ponents	
	
Nuria	Hernández	Casado.	Secretària	del	Consell	de	Barri	
Orland	Blasco	Aleu.	Tècnic	de	Direcció	de	Democràcia	Activa	i	Descentralització		
4	tècniques	de	Delibera,	empresa	dinamitzadora	de	la	sessió	
	
	

Ordre	del	dia	

1. Benvinguda.	
2. Eleccions	de	les	i	els	membres	de	la	Comissió	de	Seguiment.	
3. Eleccions	de	la	Vicepresidència	del	Consell	de	Barri	
4. Debat	i	propostes	del	Programa	d’Actuació	del	Districte	de	l’Eixample	(PAD)	
5. Debat	 sobre	 projectes	 d’inversió	 al	 Districte	 de	 l’Eixample	 dins	 del	marc	 dels	

pressupostos	participatius.	
	
	

1. Benvinguda	

La	sessió	s’inicia	a	 les	18.30	 i	 la	consellera	Carme	Méndez	 	dona	 la	benvinguda	a	 les	
persones	assistents	i	presenta	l’ordre	del	dia.		

	
2. Eleccions	de	les	i	els	membres	de	la	Comissió	de	Seguiment.	

Ateses	 les	 actuals	 circumstàncies	 	 derivades	 del	 COVID_19,	 es	 planteja	 que	 aquest	 punt	 de	
l’ordre	es	traslladi	al	següent	Consell	de	Barri		i	es	decideix	per	aclamació.	 
	

3. Eleccions	de	la	Vicepresidència	del	Consell	de	Barri	

Igual	que	el	punt	anterior,	es	decideix	per	aclamació	que	aquest	punt	de	l’ordre	es	trasllada	al	
següent	Consell	de	Barri. 

	
4. Debat	i	propostes	del	Programa	d’Actuació	del	Districte	de	l’Eixample	(PAD)	

La	sessió	es	planteja	desenvolupar	mitjançant	el	debat	col·lectiu	en	grup.	En	un	primer	moment	
la	ciutadania	valora	i	delibera	sobre	les	propostes	del	PAD	perquè	siguin	estudiades	pel	govern	
de	Districte;	 i	en	un	segon	moment	 la	ciutadania	valora	 la	definició,	priorització	o	addició	de	
projectes	d’inversió	per	a	incorporar	el	procés	de	“Pressupostos	participatius”.	

Per	a	més	 informació	del	procés	participatiu	 i	per	 fer	seguiment	de	 les	propostes	 i	projectes	
sorgides	de	la	sessió	es	pot	consultar:	https://www.decidim.barcelona/	 
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Per	tal	de	facilitar	la	participació	el	debat	es	realitza	a	través	de	tres	espais:	drets	socials,	dret	a	
la	ciutat	i	emergència	climàtica,	però	per	manca	de	persones	interessades	en	debatre	sobre	el	
tercer	tema,	només	es	van	realitzar	les	dues	primeres	taules.	A	cadascun	d’aquests	espais	s’ha	
disposat	 d’un	 plafó	 amb	 la	 relació	 de	 les	 propostes	 PAD	 de	 l’Ajuntament	 que	 ha	 servit	 de	
referència	per	iniciar	el	debat.	S’ha	debatut	la	idoneïtat	de	les	propostes	impulsades	per	l’equip	
del	govern,	 incorporant	aportacions	per	 tal	de	complementar-les	o	matisar-les.	A	més,	 s’han	
recollit	noves	propostes	que	els	i	les	participants	han	considerat	oportunes	per	tal	de	desplegar	
cada	 eix	 temàtic.	 En	 un	 segon	 moment,	 cada	 grup,	 ha	 debatut	 la	 possibilitat	 de	 realitzar	
projectes	d’inversió	per	ser	inclosos	als	pressupostos	participatius.	Aquestes	aportacions	s’han	
treballat	 inicialment	 en	 base	 al	 debat	 sobre	 el	 PAD,	 analitzant	 la	 possibilitat	 de	 generar	 un	
projecte	d’inversió	en	base	a	 les	propostes	 sorgides	amb	major	 grau	de	 consens.	 Finalment,	
s’han	debatut	altres	projectes	que	els	i	les	participants	han	proposat.	
	
Propostes	per	incloure	al	Programa	d’actuació	del	Districte	de	l’Eixample:	

	
Títol	de	la	proposta	 Descripció	de	la	proposta	

Comerç	històric	del	barri	 Protecció	i	foment	del	comerç	històric	del	districte		

Reducció	de	l’espai	de	terrasses	 En	aquelles	voreres	on	quasi	no	queda	espai	per	als	vianants	,	
reduir	espai	de	les	terrasses	actuals.	

Pacificació	del	c.	Consell	de	Cent		 Accelerar	la	implementació	de	la	mesura	de	peatonalitzar	el	
carrer	Consell	de	Cent	

Enllumenat	c.	Diputació	i	c.	Girona		 Més	i	millor	enllumenat	de	carrer.	Ha	de	ser	il·luminació	led,	
especialment	als	carrers	Diputació	i	Girona	

Més	bancs	als	carrers	per	a	la	gent	
gran		

Dintre	els	itineraris	de	salut,	cal	augmentar	el	nombre	de	
bancs	i	espais	per	a	descansar	per	a	la	gent	gran		

Jardins	Jaume	Perich	 	Augmentar	l’espai	dels	jardins	Jaume	Peris	

Comprar	la	planta	baixa	de	l’edifici	
que	ara	és	un	pàrquing	(Garatge	
Diana)	

Estudiar	la	possibilitat	d’utilitzar	per	a	usos	veïnals	l’edifici	
privat	i	aparcament	(Garatge	Diana)	que	hi	ha	a	l’àmbit	que	té	
la	clau	17/6	(entrada	per	c.	Bailèn)	

Crear	més	espais	d’aigua	al	
districte	

Per	mitigar	les	conseqüències	de	l’emergència	climàtica	
també	serà	necessari	ubicar	espais	d’aigua	per	tal	de	rebaixar	
les	altes	temperatures	dels	estius.	Que	siguin	espais	protegits	i	
amb	un	bon	manteniment.	

Es	considera	que	“La	platgeta	de	l’Eixample”	a	la	Torre	
d’aigües	era	un	espai	perfecte	per	a	les	famílies	a	l’estiu,	i	es	
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considera	que	el	parc	Miró	queda	massa	allunyat	del	barri.	
Calen	més	espais	d’aigua	propers	a	l’Eixample	Dret.		

Recuperar	tots	aquells	interiors	
d’illa	que	sigui	possible	

El	barri	i	el	districte	necessiten	equipaments	comunitaris	i	
espais	públics,	degut	a	la	gran	densitat	de	població	a	
l’Eixample		

Obrir	més	passadissos	per	entrar	a	
l’interior	d’illa	de	la	Biblioteca	Sofia	
Barat	(entrada	c.Girona)	

Es	tracta	d’un	espai	molt	agradable	i	necessari	pel	barri,	que	
cal	potenciar	amb	més	entrades.		

Multiplicar	el	pressupost	del	
programa	Radars	

Calen	més	recursos	per	a	projectes	com	Radars,	ja	que	
l’Eixample	és	un	districte	molt	envellit	i	existeixen	moltes	
persones	grans	que	es	troben	molt	desateses	a	nivell	afectiu	i	
a	nivell	de	seguiment	de	les	seves	necessitats	mèdiques.	
Radars	suposa	un	canvi	qualitatiu	per	a	moltes	persones,	i	
caldria	reforçar-lo	amb	més	personal.	

Més	equipaments	públics	al	barri		 S’identifica	una	manca	d’equipaments	esportius	públics	i	
d’Escoles	Bressol,	específicament.	

En	aquest	sentit	es	comenta	que	en	l’eix	de	Governança	està	
plantejada	com	a	actuació	l’elaboració	del	Pla	d’equipaments	
de	la	Dreta	de	l’Eixample,	que	genera	molt	consens.		

Carrils	bici	d’un	únic	sentit	 Carrils	bici	només	d’un	sentit,	de	manera	que	siguin	més	
segurs	que	els	de	doble	carril.	

Pla	d’usos.	 Aprovar	un	nou	pla	d’usos	que	organitzi	la	mobilitat	donant	
resposta	als	reptes	plantejats	i	permeti	un	desenvolupament	
de	la	vida	comercial.	

Estacionament	de	motos	 Avançar	en	la	cerca	d’aparcaments	segurs	per	les	motos.	
Representació	d’un	mapa	que	indiqui	on	aparquen	les	motos	
al	districte.	Fer	un	conveni		amb	pàrquings	privats	de	preus	
públics	per	les	motos.	Fer	més	amples	les	voreres,	com	al	
carrer	Marina.	

Ascensor	a	la	parada	de	metro	de	
la	L4	i	L1	a	Plaça	Urquinaona	

	

	

	
5. Debat	 sobre	 projectes	 d’inversió	 al	 Districte	 de	 l’Eixample	 dins	 del	 marc	 dels	

pressupostos	participatius.	
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L’Ajuntament	de	Barcelona	promou	un	procés	de	pressupost	participatiu	en	el	que	la	ciutadania,	
de	 forma	 directa,	 decidirà	 a	 què	 es	 destinaran	 75	 milions	 per	 a	 la	 realització	 de	 projectes	
d’inversió	als	10	districtes.	L’import	total	del	pressupost	participatiu	al	Districte	de	l’Eixample	és	
de	7,5	milions	d’euros. 
En	 aquest	 segon	moment	 de	 la	 dinàmica,	 apareixen	 força	 propostes	 d’inversió,	 de	 les	 quals	
algunes	no	s’acaben	concretant	en	cap	projecte: 

- Executar	el	projecte	resultant	del	concurs	per	als	nous	usos	de	l’interior	d’illa	de	la	Torre	
de	 les	 Aigües.	 Es	 podrien	 fer	 visibles	 els	 comerços	 des	 de	 dins	 o	 alguna	 porta	 de	
connexió.	

Altres	ja	han	estat	presentades:	
- Més	bancs	a	la	via	pública.	Els	bancs	són	molt	necessaris	com	a	lloc	de	descans	per	a	la	

gent	gran.	Estan	vinculats	als	itineraris	de	salut.	(projecte	d’inversió	ja	presentat). 
Altres	es	concreten	en	projectes	d’inversió	per	als	pressupostos	participatius.	

- Ampliació	de	la	biblioteca	Sofia	Barat,	sobre	el	pati	interior.	
- Ampliació	dels	carrils	bici.	Els	carrils	bici	han	de	ser	més	segurs,	d’un	sol	sentit. 
- Recuperació	 de	 les	 zones	 verdes	 del	 Pg.	 de	 Sant	 Joan	 entre	 Travessera	 de	 Gràcia	 i	

Diagonal. 
I	altres	es	presentaran	més	endavant,	des	de	les	entitats	veïnals:	

- Restauració	del	Pg.	de	Sant	Joan	entre	Diagonal	i	Arc	de	Triomf,	redisseny	del	paviment	
i	la	vegetació.	

	
Propostes	de	projectes	d’inversió	per	als	pressupostos	participatius	de	l’Eixample:	

	
Títol	del	projecte	 Descripció	del	projecte	

Ampliació	 de	 la	 biblioteca	 Sofia	
Barat,	sobre	el	pati	interior. 

Ampliació	del	pati	interior	per	tal	de	facilitar	espais	per	a	
realitzar	activitats.	

Millora	de	la	seguretat	i	
funcionalitat	d’alguns	carrils	bici	
del	barri	(es	proposen	algunes	
actuacions	en	trams	de	carrers	
concrets)	

Ampliació	de	la	xarxa	de	carrils	bici	per	a	fer-la	més	segura.	

Recuperació	de	les	zones	verdes	del	
Pg	de	Sant	Joan	entre	Travessera	de	
Gràcia	i	Diagonal 

	

	

	

	
	
	
	


