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REIVINDICACIONS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES I DEL CASAL
DE JOVES DE LA DRETA DE L’EIXAMPLE PEL MANDAT 2019-23
1. SOLUCIONAR ELS DÈFICITS D’EQUIPAMENTS:
Casal de barri. Reivindiquem la necessitat d’un equipament de gestió cívica al Local d’Aragó 317,
un espai de trobada del veïnat.
El Taller Masriera, Ateneu de gestió cívica. Adquisició d’aquest emblemàtic edifici del carrer
Bailèn 70 per a obrir-lo al barri com a Ateneu de gestió cívica. Incrementar la protecció
patrimonial exterior i interior.
Reutilització de Ronda Sant Pere 41. Són 5200 m2 d’equipaments públics, que volem
prioritàriament pel barri i que no podem permetre que es perdin i que passin a mans de
l’especulació privada. Aplicació de la Carta Municipal de Barcelona.
Incrementar les places públiques de residències i d’habitatge assistit per a gent gran.
Actualment nomes es disposa del Casal Carlit i 15 residències privades a preus elevats.
Pla de Salut per a resoldre la manca d'inversions en Atenció Primària, Pediatria i en el sistema
sanitari públic en general.
Incrementar el nombre de places escolar públiques: La demanda de places públiques s’ha
incrementat a causa de la crisi.
Explorar la via de l’adquisició pública d’alguna escola privada, donada la dificultat de disposar
de solars buits al centre de la ciutat.
Construir l’Institut Angeleta Ferrer: Compromís del PAM-PAD del mandat 2016-2019,
actualment paralitzat.
Ampliar la Biblioteca Sofia Barat. Es un equipament de petit format, amb només 535 m2 de
superfície, situada en un pati d’illa, i deficitària d’espai d’estudi.
Pla d’Equipaments: Reclamem la redacció d’un Pla d’equipaments per examinar els
equipaments actuals, els dèficits existents i la Programació de les futures inversions.
2. INCREMENTAR ELS ESPAIS VERDS:
Carrer Girona Eix de Vianants. Continuïtat del Grup Impulsor. Redacció del Pla d’usos. Redacció
del Projecte i execució de les obres de la primera fase.
Plaça de Rafael Casanova. Creació d’una nova plaça al carrer Ali Bei entre Bailèn i Girona,
enllaçada amb el remodelat Carrer Girona i davant de l’edifici d’equipaments a recuperar de
Ronda de Sant Pere 41.
Renovar la labor de recuperació dels patis d’illa. Millorar la connectivitat dels existents i
adquirir espais per a la creació de nous patis d’illa.
Inversions en millora de l’espai públic, en el tram del carrer Balmes, Gran Via – Pelai, pendent
d’execució. Ampliació de voreres, nou enllumenat, nou arbrat i nova pavimentació. Estudi per a
la Reurbanització de la Ronda Universitat.
3. GOVERNAR LA CRISI DE L’HABITATGE:
Constituir un estoc d’habitatge de lloguer protegit a la Dreta de l’Eixample. Adquisició de
finques per la via de tanteig i retracte. Rehabilitació de les finques adquirides i lliurament dels
pisos buits.
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Taula d’Habitatge Oberta. Estructura municipal creada el 2018, destinada a la recepció i el
intercanvi de dades amb les entitats i la identificació dels conflictes d’habitatge.
Oficina Anti-mobbing. Constitució d’una oficina especialitzada a combatre els conflictes
d’habitatge i l’assetjament immobiliari, que s’impliqui en les causes administratives i
desenvolupi la Llei del Dret a l’Habitatge 2007 i que pugui intervenir quan sigui oportú, en casos
de desnonaments i en polítiques de prevenció de la gentrificació.
Regulació dels preus dels lloguers. Obrir el debat sobre les mesures encaminades a aturar els
increments dels lloguers, índex de preus, augmentar el termini dels contractes i reformar la
fiscalitat.
4. RESOLDRE ELS CONFLICTES DE PATRIMONI:
Resoldre els conflictes de patrimoni que afecten a la totalitat dels béns catalogats del Conjunt
Especial de l’Eixample.
Aturar les remuntes en edificis catalogats nivell B, com el de Passeig de Sant Joan 110, dins de
l’entorn de la Casa Macaya, Nivell A.
5. MILLORAR LA MOBILITAT:
Resoldre la greu incidència de les línies de transport públic o privat, urbà o turístic en els
conflictes de Còrsega/Pau Claris, Casp i la Ronda Universitat.
Aplicar de mesures de control mediambiental en les obres d’ADIF i establir protocols d’actuació
a l’espai públic. (ventilacions del AVE, a la cruïlla Nàpols/València).
Millores a l’estació de Metro Verdaguer. Ampliació del vestíbul del Pg Sant Joan, accessibilitat
PMR interna (enllaç L4-L5) i externa, nova sortida a Pg Sant Joan / Rosselló.
Aplicar a nivell metropolità les mesures previstes al Pla de Mobilitat per tal de possibilitar
l’avenç del Projecte de Superilles. Millora del sistema de Rodalies, dels aparcaments dissuasoris i
del Transport Públic.
6. DESCENTRALITZACIÓ DELS DISTRICTES:
Fer efectiva la Descentralització dels Districtes: Més recursos i capacitat operativa. Un balanç
de la gestió d’un Districte de 270.000 habitants, podria portar a la necessitat de de plantejar-ne
una profunda reorganització. Més presència dels consellers dels govern i de la oposició a les
Comissions i grups de treball.
7. POBRESA I EXCLUSSIÓ SOCIAL:
Projecte Radars: Atenció a la gent gran.
Incrementar els ajuts a la pobresa. Ampliar els menjadors i dormitoris d’emergència a les
persones sense llar.
8. SEGURETAT:
Desplegar la Policia de barri.

Barcelona, 19 de febrer de 2019
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