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Assisteixen a la reunió: 16 persones entre entitats i veïnat  
 
Entitats: AVV de l'Eixample Dreta, Amics del Passeig de St. Joan, Bicicleta Club de Catalunya, Cor 
Eixample, i veïnat a títol individual. 
 
Equip tècnic:  

Francesc Magrinyà, Conseller 
Albert Viladot Solé, Conseller d'ERC 
Dani Alzina, Bimsa 
Núria Hernández, Districte-Barri 
Rosa López, Ecologia Urbana 
Carles Domínguez, Ecologia Urbana 
Bernat Marco, Urbaning 
 
 
Rosa López comença explicant que la trobada girarà al voltant del retorn de la passada jornada 
oberta al veïnat on es van poder recollir idees i propostes dels veïns i veïnes de l’àmbit de 
superilles de la dreta de l’Eixample. La sensació general és positiva perquè hi va haver un bona 
acollida de les propostes treballades al Grup Impulsor. Ara s’exposaran els punt de consens que 
s’han assolit, es farà valoració de les aportacions i suggeriments, es presentarà una nova versió 
del Pla d’Acció i es donarà resposta als dubtes que van sorgir. El més important és que hi ha 
consens entorn la necessitat del projecte i sobre l’actuació als carrers Girona, Consell de Cent, 
Provença, Ausiàs March. S’entén com a prioritari el tram de c. Girona entre c. Mallorca i Gran 
Via. Per altra banda, es veu amb bons ulls el carril bici a c. Bruc i les millores de vorera. Hi havia 
el dubte sobre si c. Provença o c. Mallorca farien d’eix cívic, però aquesta qüestió es troba 
vinculada a altres projectes de ciutat. Es va començar a pacificar c. Provença i sobre c. Mallorca 
encara està en estudi, perquè té el final a l’Av. de Roma i cal valorar-ho. Cal tenir en compte que 
ara s’està fent una primera fase de carrers pacificats, i es considera que cal prioritzar c. 
Provença.  
 
Es dona resposta a una pregunta sobre la pacificació del tram de c. Girona entre c. Mallorca i Av. 
Diagonal, afirmant que s’incorporarà com a actuació tàctica i que després amb el projecte del 
tramvia es farà el definitiu. El tram de c. Girona sobre la l’Av. Diagonal quedarà per fases 
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posteriors, no prioritàries. Al xamfrà Girona/Provença es pot guanyar espai públic i al tram on hi 
ha el monument a Rafael Casanova es pot fer una altra actuació independent de pacificació.  
 
Sobre la pregunta de si era possible fer un carril bici de pujada a c. Roger de Llúria a curt termini, 
es contesta que això queda vinculat al projecte de la Via Laietana i que aquest és a llarg termini. 
S’incorpora com a tram pacificat l’espai de c. Mallorca amb Av. Diagonal i en un més llarg termini 
el tram del monument a Rafael Casanova. Les actuacions segueixen en el mateix ordre de 
prioritats que es va establir amb el GI i s’incorpora la reurbanització tàctica del carrer Girona com 
a actuació A2. No hi ha més canvis. Es presenta seguidament l’annex del document sobre els 
dubtes i aclariments que varen sorgir a la sessió oberta veïnal.  
 
En aquest sentit, es dona resposta a preguntes que segurament el GI ha treballat amb més 
profunditat i coneix bé. Són preguntes sobre la quantitat de verd urbà que es podrà incorporar, el 
color del paviment, la ubicació dels contenidors, la il·luminació dels carrers, l’espai de les 
terrasses dels bars, etc. Es comenta que les terrasses que hi ha a l’àmbit no són de grans 
dimensions en general i s’aclareix que el número de taules actuals es mantindrà. Es resolen 
dubtes sobre la convivència entre les bicicletes i els vianants als carrers pacificats. A tal efecte, 
interessa una taula que s’aporta per part de l’equip tècnic amb l’accidentalitat associada als 
modes de transport: s’observa amb claredat que els modes més perillosos són les motos i els 
cotxes. En canvi, l’ús de bicicleta no és estadísticament tant perillós a nivell d’accidentalitat. Es 
comenta que resta pendent acordar una reunió per tractar els horaris CID i que després es podrà 
concretar més aquesta qüestió. En quant a l’efecte vaporitzador de vehicles es posa l’exemple 
de Borrell-Viladomat. Es diu que seria interessant disposar d’informació sobre la quantitat de 
motos que estacionen sobre vorera. 
  
Es dona resposta a preguntes que van sorgir sobre com serà la mobilitat als carrers pacificats i 
es recorda que no s’hi podrà aparcar però si fer aturades. Es recorda també que els PMR són 
reubicats si cal. S’explica millor com seran les actuacions a les vies bàsiques (mitja plaça, millora 
de voreres, escocells longitudinals amb paviment permeable, etc.). Cal tenir present que la idea 
final de via bàsica no és una autopista per cotxes, sinó més aviat un carril per bicicletes, un per 
autobús, un o dos de circulació de vehicle privat. Es contesta alguna pregunta sobre la visibilitat 
del comerç amb la pacificació que hi va haver a la sessió oberta veïnal. Es posa l’exemple del 
Poblenou, on es va passar de 65 establiments comercials inicials a uns 85 establiments 
comercials actuals. Es comenta que sovint el comerç experimenta reajustaments amb els canvis 
urbans, i que això no és dolent. Al c. Consell de Cent, per exemple, s’hi ha instal·lat una empresa 
de bicicletes recentment, segons comenta el conseller Francesc Magrinyà.  
 
Rosa López afirma que el dijous 14 de març es tancarà el Pla d’Acció al Consell de Barri i que a 
partir de llavors començarem a treballar l’avantprojecte. Es proposa començar a treballar-ho cap 
a l’abril. Es formula una pregunta sobre la Fira Modernista i la Festa Major. S’explica que la 
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pacificació de c. Girona no impedeix la celebració d’aquests esdeveniments. En tot cas, s’ha de 
fer una mínima reubicació de la Fira tal i com es va estar treballant i acordar a les primeres 
sessions del GI. Es diu que es veu complicat amb el tema de la Fira, però s’entén que s’anirà 
treballant i que es trobaran solucions. Hi ha alguna aportació en la línia de fer la Fira a la creu de 
Consell de Cent o bé estudiar l’extensió de la línia de parades. Dani Alzina, de Bimsa, explica 
que són vora dos anys fer el projecte i licitar-lo, a més de les obres. Cap el 2021 caldria 
començar a pensar si cal reubicar algunes carpes. S’anirà treballant. Com a exemple d’actuació 
tàctica hi haurà el model de c. Borrell entre c. Manso i Av. Paral·lel. Es demana que hi hagi 
informadors sobre els canvis a les places dels encreuaments de carrers pacificats per evitar 
conductes incíviques. Es pregunta com ho veuen els col·lectius de persones amb discapacitats 
visuals i físiques, tot això. Rosa López explica que en general no els sembla massa bé la 
plataforma única, segurament perquè estan acostumats a un model i ara hi haurà canvis 
importants. Tanmateix, la vorera és cert que queda més neta d’elements, i que hi haurà 
botonadures per orientar el seu camí. 
 
Francesc Magrinyà pregunta si amb el paviment de formigó que es col·locarà seran més visibles 
les taques o altres brutícies. Rosa López diu que no serà més brut que l’actual, tot i que al ser 
més clar és més visible la brutícia. Es fa servir un paviment clar per evitar o suavitzar l’efecte illa 
de calor que fa que el paviment incrementi la calor (asfalt negre). Es fa servir paviment raspallat 
per evitar que sigui relliscós quan hi ha aigua. Es comenta que el groc que s’usa als entorns 
escolars s’acaba embrutant força, també pel fet que es fa el raspallat. Hi ha una persona que 
considera que una bona opció de paviment pot ser el que s’usa ara a Sant Andreu. Rosa López 
precisa que és important que els materials no siguin molt cars perquè el model de carrer ha de 
ser replicat, amb les variants que calgui, i cal minimitzar els costos. A l’Eixample són molts 
metros quadrats de carrer, és més car que a altres llocs.  
 
Abans de tancar la sessió, s’obre un debat entorn el pla de mobilitat i la necessitat d’acumular les 
diferents línies estratègiques a nivell d’Ajuntament per fer front a la contaminació i el canvi en la 
mobilitat. Es parla de necessitat d’abordar les problemàtiques a escala metropolitana. Es 
demana que, juntament amb les superilles, es vagin posant de manifest les mesures paral·leles 
que es duen a terme a l’hora de presentar l’acció de l’Ajuntament. Des de l’associació de 
comerciants es pregunta com serà l’obra i quin temps estimat hi ha per fer-la. Es contesta que la 
previsió és treballar tots els trams al mateix temps, potser amb algunes diferències de ritme, però 
abordar-ho com una mateixa fase-moment. El temps estimat pot ser d’un any aproximadament. 
Cal tenir en compte que durant les obres es garanteix l’accés als comerços i als aparcaments, es 
treballa per meitats de carrer.  
 
Sense més intervencions, es dona per tancada la sessió.  
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