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ACTIVITATS I ACCIONS 2016.
El 29 de març de 2016, l’AVVDE va entrar en una nova fase de renovació de la seva Junta en
assemblea realitzada a la sala de Plens del Districte. Els nous càrrecs de direcció varen
acordar impulsar la dinamització i la participació a l’Associació, l’acollida de nous socis i la
posta en marxa d’un Pla Estratègic, que entre altres coses va servir per posar en marxa per
primera vegada el sistema de quotes i la recaptació de fons propis, amb l’objectiu de
disposar d’un pla de finançament sostenible.
L’objectiu de la nova Junta es el de convertir a l’AVVDE en un instrument de lluita i
reivindicació de la Dreta de l’Eixample per a la millora de les condicions de vida del barri i la
preservació dels seus drets com a ciutadans. Amb aquests objectius s’han posat en marxa
diverses activitats dels diferents àmbit o vocalies:
1-ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT:
Plataforma Carrer Girona Eix de Vianants:
L’Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de l’Eixample, adherida al COMPROMÍS CIUTADÀ
PER LA SOSTENIBILITAT 2012-2022, començà treballant per la pacificació del trànsit, la
contaminació de l’aire i acústica i l’ocupació dels carrers pels cotxes, actuà en conseqüència i
el dia 9 de juny de 2016, va convocar la primera reunió de la Plataforma d’entitats i el
llançament públic del Manifest: “Carrer Girona Eix de Vianants”, que va ser presentat a
totes les entitats assistents:
Associació de Veïns de la Dreta de l’Eixample
Associació de Veïns per un Eixample Sostenible
Coreixample
Ateneu Popular Cerdà
Òmnium Eixample
Café del Centre
Agrupament Escolta i Guies Mare de Déu de Núria
Ampa CEIP Concepció
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El 14 de juny, a la Casa Elizalde, l’AVVDE va
convocar una conferència debat sobre la
temàtica del “Carrer Girona Eix de Vianants”
amb la presència del Conseller Francesc
Magrinyà i una fila 0 composta per diverses
personalitats del barri de l’Eixample, amb
una assistència d’un total de 60 persones
vinculades a la Dreta de l’Eixample. El debat
va ser enormement interessant, tant per la
posició de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, com
per les experiències recents a la ciutat, com
la de l’eix de vianants del carrer Enric
Granados.
Park(ing) day:
El dia 16 de setembre de 2016, L’AVVDE va participar en la diada internacional anomenada
“Park(ing) Day”, destinada a transformar temporalment places d'aparcament de la ciutat en
espais plens d'activitats culturals. L'esdeveniment reivindica per un dia una ciutat més verda
i sostenible. L'AV Dreta de l'Eixample i Òmnium Eixample varen fer una instal·lació al carrer
de Girona en què van escenificar unes possibles obres de pacificació del trànsit d'aquesta
via. Hi van convidar la soprano Ilona Schneider, que va cantar al carrer contrastant la seva
veu amb el soroll ambiental. Schneider va reproduir uns sons que representaven el soroll
que generen els cotxes i les grans ciutats, i de mica en mica els transformà en un so
harmònic. Amb aquesta acció l'Associació de Veïns va voler destacar els avantatges de la
possible pacificació del trànsit al carrer de Girona.
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Sortim al carrer Girona:
El dia 22 de setembre es celebrà el Dia Mundial sense Cotxes, pacte al qual la nostra ciutat hi
està adherida. L’Associació organitzà l’activitat “Sortim al carrer Girona”, per posar en
evidència la contaminació de l’aire, el soroll i la necessitat de la recuperació de l’Espai Públic,
ocupant temporalment durant aquest dia un tram del carrer Girona entre Consell de Cent i
Diputació, amb la col·laboració de la Biblioteca Sofia Barat i els cafès del Centre, Betllem, i
altres com El Funicular i Malpaso... que varen treure les terrasses al carrer, convertint aquell
dia en una festa. La Biblioteca va treure la seva activitat de lectura al carrer, la Glòria Pinyol
va amenitzar unes tertúlies amb gent gran del Casal Carlit i una sessió de contes “Lletra
petita, Sac de Rondalles i Contes de la Bicicleta”, i es varen fer diverses sessions musicals a
càrrec de Carles Fontova i D-Rumba 2.

22 de setembre Dia sense cotxes.
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En matèria d’equipaments, una de les inversions que hem començat a reivindicar estaria
destinada a un Casal de Barri de gestió cívica, un espai alternatiu a la Casa Elizalde, amb
l’objectiu de crear un espai de relació veïnal, una Àgora, molt necessària per al
desenvolupament de l’AVVDE. Tanmateix, reclamem per a equipament de barri el Taller
Masriera, un magnífic edifici que forma part del nostre Patrimoni Cultural i que actualment
està buit i a la venda.
En matèria de Turisme, hem celebrat que finalment s’aprovés el PEUAT que ha de regular
tota l’activitat del sector, malgrat que ja disposen de llicència 13 hotels nous només a la
Dreta de l’Eixample, que estan ja oberts o en tràmits d’obertura. Ens mantenim també,
actius i vigilants amb els efectes que l’especulació urbanística estan produint en el barri:
proliferació d’apartaments turístics, l’expulsió de població, la gentrificació i els increments
de lloguers.
2-ATENCIÓ A LES PERSONES:
S’ha creat a l’AVVDE una vocalia d’Atenció a les persones, començant per assumir el
compromís de col·laboració amb la Xarxa d'atenció a les persones sense llar, en el
Recompte de persones sense llar de la Dreta de l'Eixample, un dels barris amb més
concentració de persones que dormen sense sostre. En aquest sentit es va donar
l’oportunitat de participar com a voluntaris el dia 18 de maig de 2016, al Recompte 2016,
donant com a resultat un total de 220 persones sense sostre a l’Eixample i un total de 941 a
la ciutat de Barcelona.

La Vocalia d'atenció a les persones té previst pel 2017 oferir un cicle de conferències "Les
Barcelones des de l'Eixample", amb l'objectiu de crear espais de debat organitzats per
persones vinculades a l'Eixample, i persones amb compromís que treballen o col·laboren
amb projectes d'interès o suport a les persones. La primera d’elles serà a càrrec de Joan
Rodríguez l’Associació Amunt, membre d’Amunt i veí de l’Eixample, el dilluns 30 de gener de
2017 a les 19:00h a la Casa Elizalde.
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3-ACTIVITATS CULTURALS I FESTA MAJOR:
Les activitats culturals organitzades per l’AVVDE, van començar per la mainada i el públic
jove: “La Literatura acull dues estacions”, va ser un projecte en dues etapes desenvolupat al
pati de la Biblioteca Sofia Barat, una activitat de promoció de la lectura i música organitzada
per la Glòria Pinyol amb la col·laboració de la Biblioteca Sofia Barat, l’Associació Petit i Gran
Món i Coreixample: "Mar de Paraules" el dia 12 de juliol d’enguany, i una segona edició, de
nom “Entre fulles” que es va celebrar el 18 d‛octubre de 2016, en dues sessions pel matí.

Festa Major:
Com cada any, el 2016 l'AVVDE també va participar a la Festa Major de la Dreta de
l'Eixample, els dies 31 de maig, 2, 3, 4 i 5 de juny. La nostra col·laboració amb altres entitats
va omplir diversos àmbits. En la Fira Modernista un Pecha Kucha “Tots som Modernistes,
Ramón Casas també”, a càrrec de Sergi López en col·laboració amb l’Institut Municipal del
Paisatge Urbà i CorEixample, Cinefòrum amb la pel·lícula “Solas, la necessitat del vincle
davant de l’adversitat”, en col·laboració amb el CAP Roger de Flor, una Poesia recitada sobre
Pere Quart a càrrec de Mar Solà...
Però l’aportació amb més èxit de públic va
ser sens dubte l’estrena a l’Eixample del
concurs solidari “Sapiens The Game”, a
favor de les persones refugiades, celebrat
el 3 de juny, un Joc audiovisual solidari, un
show on es repassava de manera distesa
temes de cultura popular, història, música,
cinema... Activitat coordinada amb
l’Ajuntament de Barcelona i el grup de
bombers EREC de l’ONG ASL.
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Festa Major 2016

Dia del barri:
Per acabar l’any, el 17 de desembre vàrem celebrar el dia del barri amb una trobada davant
del número 80 del Passeig de Sant Joan, Xocolatada, Contes i Cançons amenitzada per la
Glòria Piñol i l’Associació Petit i Gran Món.

4-PLA ESTRATÈGIC I COMUNICACIÓ:
Finalment el mes de 28 juny de 2016, vàrem celebrar una Jornada de Portes Obertes amb
l'objectiu de donar a conèixer les nostres activitats als simpatitzants i de fer créixer el
nombre de socis, on es va acordar elaborar un nou projecte de comunicació i iniciar la
construcció d’una nova web, amb un domini propi. Tan mateix durant la resta de mesos de
l’any, la Vocalia de comunicació va encetar un nou sistema de mailing i la presència a les
xarxes socials amb una pàgina activa de Facebook des del mes de setembre, que ja disposa
de 93 likes.
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