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Resum de la Comissió de seguiment del Consell de Barri de la Dreta de l'Eixample 
Sessió ordinària (virtual) 
 

Lloc: Enllaç web  https://meet.jit.si/CdS-DretaEixample200706 
Data: 06/07/2020 
Hora inici: 18.30 h 
Hora final: 20.30 h 

 
Assistents: 
 

Carme Méndez Bota Consellera Grup Municipal BeC. Presidenta de la Comissió de 
Seguiment 

Xavier Llobet Megias 
Jhosselyn Mycaela García Espin 
Marta SendraIbáñez 
Pol Serrano Pueyo 

Coreixample. Vicepresident associatiu del Consell de Barri 
Consellera Grup Municipal ERC 
Consellera Grup Municipal PSC 
Conseller Grup Municipal JxC 

Fidel González  Tècnic. Direcció de Democràcia Activa i Participació 
Teresa Gómez 
Nuria Hernández 

Coordinadora Territorial i Convivència Eixample 
Tècnica de barri – Dreta de l'Eixample. Secretària del Consell de Barri 

Jaume Artigues 
Dolors Ylla-Català 
Pili Biarge 
Mònica Julià 
Montse Fraile 

Associació de Veïns i Veïnes Dreta Eixample (AVDE) 
Associació de Veïns i Veïnes Dreta Eixample (AVDE) 
Ciutadana membre de la Comissió de Seguiment 
Ciutadana membre de la Comissió de Seguiment 
Ciutadana  
 

S’excusen: 
 
Marta Abelló i Lluis Castañeda (AVVAA passeig de Sant Joan) 
 
Ordre del dia: 
 

1- Benvinguda als membres de la comissió de seguiment. 
2- Informació de l'estat dels processos participatius de PAD i pressupostos participatius. 
3- Prospecció de temes d'interès del barri susceptibles de ser treballats per la comissió de 

seguiment. 
4- Torn obert de paraules. 

 
La secretària explica la dinàmica de la sessió virtual i dona recomanacions tècniques per a un millor 
desenvolupament de la mateixa. 
 
1- La consellera del barri dona la benvinguda als membres de la comissió de seguiment i a les persones que 
no hi formen part però que avui s’han sumat a la sessió i cada participant es presenta.  
 
2- Informació de l'estat dels processos participatius de PAD i pressupostos participatius. 
El Fidel González, tècnic de la Direcció de Democràcia Activa i Participació, explica que el procés de 
pressupostos participatius es troba en fase 2, de revisió tècnica, que es revisaran el 100% dels projectes. 

https://meet.jit.si/CdS-DretaEixample200706
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Ara s’està negociant el pressupost de l’Ajuntament, que s’ha vist afectat per la Covid19,  i no se sap com 
quedaran els pressupostos participatius. Així que hi hagi més informació, es facilitarà.  Sigui com sigui, tots 
els projectes rebran un retorn sobra la valoració  tècnica. 
 
 
 

3- Prospecció de temes d'interès del barri susceptibles de ser treballats per la comissió de 
seguiment. 

Abans de donar pas a la prospecció de temes d’interès al barri per ser treballats a la comissió de seguiment, 
la consellera vol informar formalment a la comissió de seguiment: 

a) L’Ajuntament ha adquirit el Taller Masriera a través d’un acord amb la seva propietat actual i serà 
un equipament per a la ciutat i el barri. Es va fer públic el 2 de juliol. Ara cal treballar què és el que 
s’hi hauria de fer i quins equipaments s’hi podrien encabir. Demanarà que es puguin fer visites 
guiades en petits grups i amb seguretat, de seguida que sigui possible. 

b) Novetats a l’espai públic amb motiu del confinament. Iniciada pacificació als carrers Girona i Consell 
de Cent i els caps de setmana s’obre el pg. St. Joan. Implementats carrils bici, alguns ja parlats. C. 
Llúria de pujada i c. Pau Claris de baixada. Al setembre previst implantar-lo a tot el c. Aragó (banda 
mar, a tocar de la vorera i a continuació l’espai d’estacionament actual). La pandèmia  ha donat una 
oportunitat per accelerar un tema que es volia fer però que es preveia més a llarg termini.  

 
Resum de les intervencions, per temes: 
 
Taller Masriera:  
L’AVDE es mostra molt satisfeta amb la compra del Taller Masriera, demana començar a treballar el model 
de gestió d’aquest equipament i s’ofereix per participar a les taules i processos que es posin en marxa, 
demanant que sigui d’immediat. Demanen que es pugui visitar el taller, tant per a professionals com per al 
veïnat. Proposa una Jornada de Portes Obertes així que sigui possible. La resta de participants també 
feliciten l’Ajuntament per l’adquisició de l’edifici, fruit del la reivindicació veïnal que podrà donar servei a 
un barri molt deficitari en espais cívics i de reunió.  
Gerència del districte ha informat a l’AVDE que fins a finals de juliol no tindrà les claus i ja no hi haurà la 
persona que fins ara en feia el manteniment. Caldrà tenir-ho en compte per evitar un major deteriorament 
i nivell de salubritat de l’edifici.  
 
Actuacions de pacificació resposta a Covid19: 
L’AVDE reitera, igual que va fer al plenari, que li malgrat no haver-se pres amb participació ciutadana, 
subscriuen el marc en que s’han produït i li semblen decisions molt encertades, en general i li alegra que, 
malgrat el motiu, s’hagi accelerat el procés de pacificació als carrers del barri. Ha presentat al correu 
electrònic de regidoria de l’Eixample un document amb propostes de mesures urgents per canviar alguns 
aspectes de la pacificació provisional que estan desanimant el veïnat envers la pacificació i complicant la 
vida comercial. Voldrien que arribi a la comissió de seguiment. Entenen que això és provisional i que cal 
seguir amb el projecte de l’Eix Verd previst, que no era tàctic sinó d’obra, tot i saber que ara els pressupostos 
es poden replantejar per temes més urgents d’abordar amb la COVID19 i que potser no és moment per fer 
obres, que sempre fan patir el comerç i aquest any ja han patit molt. 
 
Demanen que es treballi amb el grup impulsor una adaptació del que hi ha per permetre gaudir de l’espai 
públic, que sigui agradable i útil al veïnat i el comerc. Urgent: eliminar el carril bici de baixada, que és molt 
perillós i cal treure'l abans de patir una desgràcia.  Deixar les voreres per a vianants, el que beneficia el 
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comerç i l’entrada i sortida dels domicilis i deixar la zona de calçada per a estada, descans i terrasses de 
restauració. Els bancs de formigó no són útils per la gent gran i estan provocant alguns accidents (ara en 
poleixen els cantos, que eren perillosos), la càrrega i descàrrega s’ha de repensar (i potser posar horaris) i 
també caldria més mobiliari urbà. Coreixample hi està d’acord i demana que per les mesures es tingui en 
compte el comerç. També li preocupa que al c. Consell de Cent les bicicletes van per tots els carrils possibles 
(en doble sentit al carril bici i en el groc de vianants) creant perill i conflictivitat social. Demana invertir en 
educació per la convivència cap a ciclistes i patinets en els espais que compartim.  Respecte al pg. St. Joan, 
demana que s'informi de quines rutes alternatives hi ha quan es talla els caps de setmana (formació i 
educació). L’AVDE sol·licita al districte una reunió presencial al carrer Girona al mes de juliol, conjuntament 
amb comerç, i fer acords executius de ràpida implementació, encara que siguin petites actuacions. 
 
Mónica Julià viu al c. Bruc vol donar les gràcies a l’Ajuntament per aquests canvis perquè han notat molt la 
pacificació per disminució de la contaminació, espera que al c. Aragó també es redueixi el trànsit i el veïnat 
hi veu una projecció molt favorable.  
 
Montse Fraile també agraeix la pacificació dels carrers, celebra el carril bici d'Aragó i demana que al c. Aragó 
es respectin els límits de velocitat de 50 km/h. Si es redueix la velocitat es reduirà la contaminació acústica, 
que també és molt important, la gent sortirà més al carrer a passejar i es pot reactivar el comerç, tal com 
s'ha fet al pg. St. Joan. 
 
En  Pol Serrano demana que es vigili en l’equilibri entre les mesures de restricció de trànsit i el perjudici que 
es pugui fer al comerç. L’AVDE considera que les actuacions del barri como ara la del pg. St. Joan els caps 
de setmana no afectarien perquè garanteixen la càrrega i descàrrega així com l’accessibilitat als 
aparcaments. 
 
La Mycaela Garcia creu que s’ha d’aprofitar aquesta oportunitat per pacificar molt més carrers (com ara 
ampliar voreres a pl. Universitat i eliminar algun carril de bus). També demana que s’accelerin el processos 
d’ampliació de llicències de terrasses, de forma coyuntural, per ajudar el comerç al barri. 
 
La Sra. Pili Biarge apunta que a banda de preocupació per la salut i l'economia planteja la preocupació per 
l'educació. Els infants ho han passat molt malament, han perdut temps d'estudi, podria tornar a passar i cal 
buscar solucions creatives. També vol sentir parlar de vida i, per a això, un aire més net. Reforça que la gent 
gran i els infants necessiten espais sense cotxes pel que cal seguir recuperant espai públic al carrer. 
 
La consellera valora molt positivament les propostes per millorar entre tots el que no s’hagi fet prou bé i 
convida veïns i comerciants a fer propostes, ja que són mesures provisionals. Per exemple les zones de 
càrrega i descàrrega: que indiquin on està el problema i s'intentarà buscar de forma positiva la solució, tal 
com s'està fent polint els cantos dels bancs, recomenant que tothom vagi amb molta cura amb els obstacles 
del carrer. Ara, junt amb el grup impulsor, s’ha de seguir treballant perquè el projecte d’obres continua 
vigent. Agraeix a les veïnes el comentari favorable perquè reafirma el govern en la seva aposta de pacificació 
i la millora de l’espai al barri.  
 
La consellera informa que a partir d'octubre es reprèn el tema de la reobertura del pg. St. Joan (tots els caps 
de setmana) i c. Aragó (un cop al mes). Ara cal resoldre algunes dificultats: el transport públic del passeig 
de St. Joan i a quins carrers  es talla la confluència per passar a l'altra banda. Demana que tant veïns com 
comerciants facin propostes. 
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Fins al setembre no se sabrà com quedarà el pressupost municipal.  Si l'Estat autoritza que l'Ajuntament 
pugui utilitzar el seus estalvis es podrà millorar el pressupost d'enguany i de l'any vinent ja que els ingressos 
són menors dels previstos i les necessitats han augmentat. 
 
Aparcament busos c. Provença 
L’AVDE també ha presentat petició pel tema pendent de resoldre sobre aparcament busos c. Provença 
(entre P. Claris i P. Gràcia) i demanen que també s’abordi aviat el tema dels busos a la Pl. Universitat. 
 
Jardins Torre de les Aigües 
El Sr. Llobet, respecte a l'espai públic disponible parla de que Els jardins de la Torre de les Aigües són un 
espai ideal, un dels patis més frescos que hi ha a Barcelona, que caldria adaptar per ubicar-hi una zona de 
parc infantil i lloc d'estada per a gent gran, per a dos col•lectius d'alt civisme. Des de que es va tancar la 
Platgeta de l'Eixample està proliferant l'ús dels jardins com a espai de gossos a partir de certa hora, el que 
ha fet marxar les famílies per la inseguretat. És un parc per a les persones. Si al barri falta un caca-can s'ha 
de buscar un lloc alternatiu però aquest no és l'espai perquè, fins i tot, es banyen gossos a l'aigua.  
L’AVDE demana que s'arregli urgentment el desnivell de la sorra i les arquetes d'aigua que sobresurten del 
terra i són un perill greu d'ensopegada així com millorar la il·luminació del passadís. També demanen, com 
a mesura excepcional que aquest estiu hi hagi algun tipus de dinamització o vigilància, en la forma que sigui 
possible, de forma preventiva, per intentar revertir els mals hàbits instaurats en aquest espai, i mantenir el 
que s'aconsegueixi amb les millores que s'hi estan fent. És un refugi climàtic per al barri i les persones no el 
poden gaudir perquè hi ha un home sense llar que hi viu, amb tot de trastos i ferralla acumulats, els gossos 
corren i fan les seves necessitats tots els vespres i, tot plegat, el nivell de salubritat del Jardí no és el que cal 
pel seu ús.  
 
La Consellera informa que, a petició de l'AVDE, s'estan fent actuacions per millorar aquests Jardins en 
aquests dies: l'aigua, l'espai, els bancs, el terra, el manteniment i neteja, el passadís amb un mural a 
l'entrada...De moment serà una posta a punt per tenir-lo en millors condicions perquè en el pressupost 
d'enguany estava previst fer un concurs de propostes d'ús i remodelació de l'espai, que està pendent. És 
conscient del problema. La única vigilància que existeix és la de la Guàrdia Urbana i el que cal fer és trucar 
la G.U. quan es vegin les persones amb els gossos perquè hi acudeixin; s'està fent seguiment. La 
dinamització, cal veure quins recursos té la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori i què es pot fer. 
L'Ajuntament fa campanyes d'educació i prevenció i hi ha unes normes de civisme que es sancionen si no 
es compleix però hi ha unes limitacions de personal per fer-la complir.  
 
La coordinadora territorial també dona la raó a les entitats en el problema que plantegen. Informa que El 
tema dels gossos és un problema a tots els interiors d'illa i és molt difícil de controlar si no es posa vigilància 
permanent, i això no és possible. Ara s'incorporen al districte, a través d'un pla d'ocupació, algunes persones 
com a agents de convivència i educació (sense capacitat sancionadora) i aniran passant pels espais 
conflictius. També explica que fa a la persona sense llar que està al parc amb el seu carret, si no té una 
conducta que incompleixi les ordenances o fa una ocupació intensiva de l'espai, no se li pot fer marxar.  
Amb les converses que ha tingut la tècnica de prevenció amb les entitats s'han pogut determinar els horaris 
de més conflictivitat i s'hi destinaran els recursos disponibles en aquestes franges, els dies i hores possibles. 
S'ha demanat al  Servei de Gestió de Conflictes, un servei central de ciutat, que faci una observació per fer 
retorn del que observen en diferents franges horàries i així tenim més  informació. Si veuen que es fan 
conductes inapropiades els hi avisen. Hi seguim treballant. 
 

4- Torn obert de paraules. 
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Futura situació sanitària Covid19 
En Pol Serrano demana quines mesures s’estan prenent al barri per un possible rebrot del COVID19 de cara 
a l’hivern. La consellera indica que es prendran les mesures que plantegi l’Agència de Salut Pública, el servei 
de ciutat competent, com a tema genèric de ciutat. El barri de la Dreta no ha estat ni és dels que tinguin 
més incidència per habitats però sí les residències de gent gran, que n'hi ha moltes i han patit especialment 
la Covid19. 
 
Intervenció social Covid19 
La Mycaela planteja la saturació dels serveis socials i que cal posar la vida en el centre. Proposa fer una 
Taula de Serveis Socials per coordinar i fer sinèrgies i comunitat entre els serveis i les entitats del territori. 
La Mònica Julià planteja que cal aprofitar el potencial del jovent que s'ha mobilitzat al barri perquè es pugui 
fer suport mutu en un possible rebrot o que les necessitats socials perdurin, i aquesta Taula de Serveis 
Socials podria ser molt útil. 
 
La consellera explica que, efectivament, al barri s'ha constituït la Xarxa Cuidem-nos, impulsada per La 
Dreixa, que després s'ha juntat amb les xarxes del Fort Pienc i la Sagrada Família, que treballen 
conjuntament . L'Ajuntament ha posat molt en valor aquestes xarxes  i s'ha fet un projecte per ajudar-les, 
destinant 
 
 
ACORDS:  
 
- La consellera plantejarà al govern del districte una reunió urgent al mes de juliol per revisar mesures de 
mobilitat i adaptació de carrers i emprendre mesures urgents com ara treure el carril bici del c. Girona de 
baixada, reubicar les terrasses a les zones grogues o millorar la càrrega i descàrrega. 
 
- Es posaran mesures de seguretat i es farà una jornada de portes obertes al Taller Masriera al més aviat 
possible (octubre o novembre com a molt). 
 
 
 
 
Barcelona, 17 de juliol de 2020 
 
 
 

Nuria Hernández Casado 
Secretària del Consell de Barri Dreta de l'Eixample 

 

 


