
L’Associació de veïns i veïnes de la Dreta de l’Eixample i diverses enƟtats del barri, compar-
Ɵm el desig de treballar per millorar la Qualitat de Vida del conjunt de l’Eixample. Barcelo-
na, especialment en la seva trama més cèntrica, desƟna gran part del seu espai públic als 
vehicles privats, que generen nivells de contaminació acúsƟca i atmosfèrica que superen els 
màxims recomanats per la OMS, alhora que evidencien un enorme dèficit d’espai públic 
d’ús ciutadà, cívic i comunitari.  
Com a residents acƟus d’aquest Districte, estem convençuts de què només amb una políƟca 
decidida de Mobilitat sostenible i segura, basada en la promoció del transport públic i la 
mobilitat a peu i en bicicleta, es poden millorar substancialment les condicions de vida del 
conjunt de l’Eixample i conduir a una pacificació general del trànsit rodat. 
Per aquestes raons, creiem que el carrer Girona pot esdevenir un nou espai verd urbà de 
qualitat. Gràcies a la seva posició estratègica ben connectada amb el transport públic, a les 
experiències realitzades fins ara, amb acƟvitats que han restringit temporalment el trànsit 
del carrer Girona, com la Festa Major de la Dreta de l’Eixample, i el fet d’allotjar una bona 
part del Patrimoni de l’Eixample, han animat a aquesta Associació, a la presa de posició a 
favor d’impulsar la pacificació del trànsit al conjunt de l’Eixample, començant per transfor-
mar  l’actual carrer Girona en un nou Eix de Vianants. 
L’Associació de Veïns i les enƟtats de la Dreta de l’Eixample, hem acordat amb determinació 
treballar conjuntament, i elevar als responsables municipals les següents propostes: 
 
1. Impulsar la creació d’un recorregut urbà pacificat per a vianants pel carrer Girona entre 

els carrers de Còrsega i de Trafalgar, unint els barris de la Vila de Gràcia amb els del Casc 
AnƟc.  

2. Assolir una configuració del carrer que doni prioritat a les persones que van a peu, on les 
condicions d’accessibilitat universal esƟguin garanƟdes, permeƟ el pas de bicicletes amb 
velocitat reduïda i que l’accés dels vehicles de residents i de serveis, esƟgui regulat amb 
una estada limitada en el temps. 

3. Estudiar i assajar la possibilitat de transformació de cruïlles actuals en noves places i es-
pais d’estada i gaudi, garanƟnt la conƟnuïtat de l’eix de vianants, creuant sense disconƟ-
nuïtats i amb passos de vianants, la Diagonal, el carrer Aragó i la Gran Via. 

4. Fomentar la sostenibilitat del comerç de proximitat posant atenció a les economies dels 
residents, atenent l’oferta turísƟca i hotelera, i regulant les acƟvitats amb un model sos-
tenible i harmònic. 

5. Millorar i ampliar el sistema d’arbrat existent amb la introducció, si s’escau, de nova jar-
dineria, afavorint la sostenibilitat ambiental amb la infiltració d’aigua i aire en el subsòl, 
que resolgui l’actual estrès hídric. 

6. Programar la renovació de les xarxes de serveis urbans deficitàries, per tal de garanƟr i 
millorar els subministraments energèƟcs actuals i potenciar els sistemes alternaƟus. 

7. Declarar el conjunt del carrer Girona, Àrea de Rehabilitació Integrada, perquè pugui ser 
objecte d’ajudes per a la rehabilitació de serveis comuns i façanes dels edificis, amb un 
projecte d’atenció als residents des de l’Oficina de l’Habitatge i la Comissió de Patrimoni 
de l’Eixample. 

 
Casa Elizalde, 17 de Febrer de 2016 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA DRETA DE L’EIXAMPLE. 
 

 
 
 

MANIFEST
CARRER GIRONA EIX DE VIANANTS 














