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1. PRESENTACIÓ 2018
1.1 Objectius i valors.
L’Associació́ de Veïns i Veïnes es un espai de trobada de la ciutadania que viu a la Dreta de
L’Eixample. La nostra voluntat es la de vetllar per una efectiva participació́ en els plans de
promoció́ i desenvolupament social, cultural, urbà̀ , medi ambiental, sanitari i de tota mena
de serveis públics. L’AVVDE es també un mitjà per establir vincles d’amistat i cooperació́
entre les veïnes i els veïns i entre totes les persones i entitats amb qui ens relacionem. El
nostre compromís es amb tota la gent del Barri.
A l’AVVDE sentim el Barri com un espai col·lectiu de tots i totes, per això̀ proposem i
participem en diverses iniciatives amb l’objectiu de millorar el nostre Barri i transformar‐lo
un entorn més humà̀ i amb més qualitat de vida. Entenem que el nostre espai col·lectiu
necessita un moviment veïnal, plural i inclusiu, capaç̧ de dialogar amb l’administració́ pública
per tal d’arribar a acords concrets. Entenem que la implicació́, la reivindicació́ i el diàleg són
necessaris per aconseguir els nostres objectius.
A l’AVVDE tenim una visió́ global i solidaria del territori. Els interessos del Barri de la Dreta de
l’Eixample han de ser compatibles amb els interessos de la ciutat i a la inversa. Com Entitat
social sense ànim de lucre, el nostre treball es sustenta en el voluntariat dels seus membres.
La nostra entitat està oberta a tothom que estimi al Barri.

1.2 Resultats esperats i agents involucrats
L’any 2018 l’AVV de la Dreta de l’Eixample segueix creixent i arribant cada vegada mes a tota
la gent del barri. Seguim eixamplant el coneixement mutu i afavorint les sinergies amb totes
les entitats veïnals i els diversos agents amb els que puguem compartir objectius i valors. En
aquest sentit hem estrenat al 2017 una nova web i una nova imatge, i aquest 2018 l’hem estat
omplint de continguts, que esperem ens permetin la millor comunicació, juntament amb totes les
campanyes i actuacions que hem portat a terme.

Des del 2017 comptem també amb un Casal Jove de la Dreta de l’Eixample que ha tingut ja,
el 2018, un paper molt important en les reivindicacions i en les activitats veïnals. Esperem
que segueixi creixent i que aviat pugui convertir‐se en una entitat pròpia. En els darrers anys
ha crescut amb força el nombre d’entitats amb qui compartim reivindicacions, tasques
solidaries i culturals i amb qui organitzem actes festius en el marc de les festes tradicionals
especialment en la Festa Major de la Dreta de l’Eixample. També comptem amb la
complicitat i col·laboració d’alguns establiments del barri per a l’organització
d’esdeveniments. En aquest 2018 n’incorporem encara algunes més.

ENTITATS
COL.LABORADORES

Biblioteca Sofia Barat
CorEixample
Ass. Comerciants Mercat Concepcio
AVV per un Eixample Sostenible
Associació d’Amics de Passeig de St Joan
Agrupament Escolta i Guia MD Nuria
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Aspanias
Xarxa Ampas Eixample
Omnium Eixample
Grup d'Arquitectes de l'Eixample
Fundació Enllaç
Ateneu Popular Cerdà
Aula Ambiental Sagrada Familia
Aula de l’Aigua
Banc dels Aliments
CIPAIS
CAP Roger de Flors
Associació Amunt
Programa Vincles
Programa Radars
Plataforma per la qualitat de l'aire
Catalunya Camina
Promoció del Transport Públic PTP
Centre Lleidatà
Centre Musical Passatge
Transeixample geganter
Espaibici Bicicleta Club de Catalunya
Castells Bicicletes
Cafè del centre
Restaurants Bic‐Nic i Betlem
Chicha‐Limonà
Taps Vinoteca
Cinemes Girona
Plataforma per la qualitat de l'aire
Promoció del Transport Públic PTP
Grup d'Arquitectes de l'Eixample
Fundacio Petit i Gran Mon

1.3 Igualtat de gènere a la nostra entitat
L’Associació de Veïnes i Veïnes i el Casal de Joves es defineixen com a col·lectius a favor de la igualtat
de gènere, el recolzament del feminisme i de la igualtat de drets, i en contra de totes les formes de
masclisme. Constatem que en ambdós col·lectius la presència de dones és majoritària. Procurem
generar dinàmiques, tan internes com externes, amb perspectiva de gènere. Treballem per
aconseguir que la igualtat de gènere es vegi reflectida a les diferents accions i activitats que fem al
barri. El Casal de Joves assumeix aquests plantejaments en la seva pròpia organització i funcionament
intern, i disposa d’una Comissió de gènere que vetlla pel seu desplegament en tots els camps.
Aquest any 2018, un dels canvis importants en aquesta matèria va ser la nova denominació de l’AVV,
aprovada a l’Assemblea de socis ordinària i extraordinària del 8 d’octubre de 2018, passant a
denominar‐se Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de l’Eixample.
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2. DINAMITZACIÓ I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS 2018:
El 25 de gener de 2018 vàrem presentar a subvenció el projecte DINAMITZACIÓ I ACTIVITATS
SOCIAOCULTURALS amb la proposta de les següents activitats:
1. Plataforma per a la pacificació del barri
2. Plataforma per a equilibrar el dèficit d'equipaments de barri.
3. Pel dret a viure al centre de la ciutat
4. Activitats festives, culturals i solidaries.
D’aquesta objectius inicials, els esdeveniments ens han fet modificar sensiblement les
previsions. Han sorgit els conflictes de Mobilitat a diferents punts del barri i s’ha intervingut
en temes de Patrimoni que afecten a tota la Zona de Conservació de lEixample. A
continuació enumerem de nou les activitats realitzades durant l’any 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Dret a l’Habitatge
Pacificació dels carrers i Carrer Girona Eix de vianants
Dèficit d'equipaments de barri
Conflictes de Mobilitat
Conflictes de Patrimoni
Activitats festives, culturals i solidaries

2.1 El Dret a l’Habitatge:
Durant el 2017 i 2018, ha près especial força l'aparició de nous conflictes d'habitatge
relacionats amb l'increment dels lloguers, la compra de patrimoni per entitats especulatives i
la conseqüent gentrificació i expulsió del veïnat. Aquesta activitat d'emergència relacionada
amb l'habitatge va obligar a l’AVV a la formació d'una Vocalia d'Habitatge i la convocatòria
periòdica de la Comissió d'Habitatge de la Dreta de l'Eixample i dins l'àmbit municipal la
formació de la Taula de l'Habitatge, òrgan de coordinació de totes les polítiques relacionades
amb l'habitatge.
Com a primerenca iniciativa, l’AVV es va adherir a la campanya “#Barcelona no està en
venda”, signant el corresponent manifest i participant en les mobilitzacions del 28 de gener
convocades per mes de 20 entitats entre les que figurava la FAVB.
Actualment som l’enllaç al barri amb el Sindicat de Llogaters i amb els responsables
municipals al Districte de l’Eixample en la lluita contra els desnonaments d’habitatges de
lloguer per manca solvència econòmica i en relació a la demanda d’habitatge protegit que
creix contínuament tal i com mostra el nombre de famílies inscrites en el Registre de
Sol·licitants d’Habitatge de Protecció oficial.
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Com a respostes d’emergència, l’Associació ha impulsat:

• La formació de la seva Vocalia d’Habitatge
• Bustiada del 3 de març de 2018.
• La Comissió d’Habitatge de la Dreta de l’Eixample, del 3 de maig
• Debats del 17 de juliol i del 14 de novembre
• La Taula de l’Habitatge, dins l’àmbit municipal
• L’adhesió a la campanya i manifestació “#Barcelona no està en venda”
• L’enllaç amb el Sindicat de Llogaters i amb l’Ajuntament contra desnonaments
• Enllaç dels afectats amb administracions.
• Campanyes informatives, amb accions al carrer, bustiades...
• Detecció dels habitatges més sensibles: recull de dades i mapificació
• Elaboració del Dossier: “3 Reflexions i 10 propostes d'Habitatge”
• Proposta de la creació d’una Oficina Antimobbing
• Demanda de la Regulació dels Preus del lloguer.
• L’adhesió a la Modificació del PGM pel 30%
d’habitatge assequible
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2.2 Pacificació dels carrers i transformació del Carrer GIRONA Eix de vianants:
La pacificació del trànsit i la recuperació d’espais per als vianants
són objectius de vital importància a tota la ciutat, i especialment a
l’Eixample, sotmès a una gran pressió circulatòria. La
transformació del C/Girona en Eix de Vianants, és una aspiració
àmpliament recolzada pel veïnat i comerciants, des de que fou
presentada a la Festa Major de 2015. Es tracta, però, d’una
iniciativa que ha de ser capaç d’evitar els problemes que hi ha
hagut en algunes operacions similars, com ara la proliferació
d’apartaments turístics, l’encariment de preus de l’habitatge,
l’excés de bars i terrasses, els sorolls, etc
Com a membres del Grup Impulsor del Carrer Girona Eix de
Vianants (Projecte superilles), hem impulsat les següents
propostes:
• Plantejar a l’Ajuntament que, abans d’avançar en la concreció del projecte del C/Girona,
s’aprovi un Pla d’Usos que garanteixi un adequat equilibri d’activitats a tot el barri.
• Donar continuïtat al Grup Impulsor del C/Girona (conjunta amb l’Ajuntament i Entitats),
mantenir les tasques de debat i difusió, i seguir participant en activitats paral·leles com el
Compromís ciutadà per a la Sostenibilitat i el Dia Mundial de les Ciutats sense Cotxes.
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2.3 Dèficit d'equipaments de barri:
La Dreta de l’Eixample és un barri amb un gran dèficit d’equipaments públics i privats, i amb
una manca crònica d’inversions que ho corregeixin. L’alt preu del sòl fa encara més difícil
l’obtenció dels terrenys necessaris. Per aquests motius, L’Associació reclama a l’Ajuntament
l’elaboració d’un Pla d’Equipaments i la corresponent programació d’inversions
Des de l’AVV som testimonis de com del barri de la Dreta, format en general per classes
mitges i professionals, no ha parat de perdre nivell de renda i en general ha entrat en un
procés de progressiu d’empobriment. Aquesta pèrdua de poder adquisitiu efecte de la crisi,
s’ha manifestat en el increment de la demanada de places d’ensenyament públic, en un
districte on el 90% de l’ensenyament és privat o concertat.
Demandes concretes d’equipaments en què s’ha intervingut:
• Institut Angeleta Ferrer: demanda conjunta amb l’Esquerra de l’Eixample i el Fort Pienc,
imprescindible en un districte on el 90% de les places d’ensenyament són privades o
concertades.
• Taller Masriera (Bailèn 70‐72): edifici catalogat, tancat des de fa 10 anys, de propietat
privada i actualment en venda (Fundació Relats, entitat del tercer sector). Acull el teatre
Studium, i disposa d’altres grans espais. Es proposa que passi a ser municipal, i es destini a
Ateneu i espai de relació veïnal: Un casal de gestió cívica compatible amb l'activitat teatral.
Reiterem la necessitat de mantenir el contacte amb la Fundació Pere Relats per tal de poder
arribar a un acord que possibiliti que el taller Masriera esdevingui un equipament municipal,
que es el que hauria de ser. Entenem que essent la propietat actual una entitat del tercer
sector, hi han mil i un objectius compartits amb l'Ajuntament de Barcelona que poden i han
de facilitar una solució.
Per a tot això exigim que s’iniciïn els tràmits urbanístics per qualificar d’equipament aquest
edifici i proposem la creació d'una Taula amb la participació de les entitats del barri per a fer
el seguiment d'aquest important assumpte i on tots i totes les persones interessades puguin
aportar les seves idees. Com a AVV de la Dreta de l'Eixample ens oferim a participar‐hi des
d'ara mateix. Ja al 2017 es van portar a terme diversos reivindicacions d’aquest espai per
part del veïnat i molt especialment el 2 de desembre en un acte organitzat pel Casal de
Joves.
Durant el 2018 hem seguit el treball de focalització sobre el Taller Masriera com equipament
pel barri: Redacció d’un Manifest del Taller Masriera i recollida de signatures al Mercat de la
Concepció, Granja Vendrell i Café del Centre. Activitats reivindicatives del Taller Masriera.
Creació Plataforma d’Entitats per impulsar la transformació del Taller Masriera en un
equipament
• Acció en contra de la Subhasta de l’edifici de la Seguretat Social de Ronda Sant Pere 41,
5200 m2 qualificats d’equipament. Recollida de 1000 signatures en 15 dies a través de
Chang.org i acció al carrer del dia ....
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• Treballem per analitzar aquests dèficits i reclamar la elaboració d’un Pla d’equipaments.
Tenim un nou projecte per a revisar els efectes de la crisi sobre els nivell de renda de la
Dreta de l’Eixample i per documentar la necessitat d’inversions municipals en un territori de
la ciutat, sovint oblidat, amb grans dèficits d’equipaments.
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2.4 Conflictes de Patrimoni
L’aprovació provisional del Pla Especial de la finca de Passeig de Sant Joan 110 la Casa Alesan
situada al costat del Palau Macaya, que preveu una remunta de dues plantes sobre un edifici
protegit nivell B, va tornar a posar sobre la taula la qüestió del Patrimoni i la relació amb el
PGM. De forma conjunta amb la FAVB, Eixample sostenible i els Amics del Passeig de Sant
Joan es va fer una campanya i es van presentar al·legacions.
Com a conseqüència també es van presentar a la Direcció General de Patrimoni de la
Generalitat una petició de redacció de l’entorn de protecció del Palau Macaya d’acord amb
la Llei de Patrimoni Cultural del 93 i la redacció de les fitxes de Catàleg de la Casa Alesan, fins
ara inexistents.
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2.5 Conflictes de Mobilitat
El 2018 l’AVV de la Dreta de l’Eixample ha hagut d’intervenir en tres conflictes importants
relacionats amb la Mobilitat:
• Aparcaments d’autocars al carrer Provença entre Pau Claris i Passeig de Gràcia (la
Pedrera). Els veïns d’aquests sector porten més d’un any amb la problemàtica generada per
tres places d’aparcament d’autocars que habitualment passen a ser 5, 7 autocars, en doble
fila, amb els motors en marxa. S’han recollit signatures demanat l’anul·lació de les places
per la dificultat de control i s’han mantingut diverses reunions amb els representants del
Districte.
• Concentració de parades de més de 35 línies de busos urbans interurbans, regionals i
d’autocars discrecionals, en el tram de la Ronda Universitat comprès entre la Plaça Catalunya
i la Plaça Universitat. Tan elevada concentració d’estacionaments i parades és un focus de
conflictes per manca d’espai, contaminació pels gasos dels vehicles i contaminació visual de
voreres el carrer. Els Veïns porten més de dos anys en
conflicte i l’AVV els ha donat suport per a les reunions
amb el Districte. S’ha reclamat al Districte el Pla de
Mobilitat que fa diversos anys que s’està redactant i
encara no està aprovat i mesures immediates a les
parades anul·lades de Ronda Universitat.
• Ventilacions d’ADIF a la cruïlla de Nàpols Mallorca. Les
obres de construcció dels pous de ventilació han generat conflictes importants entre el veïns
i comerciants del sector. S’han assistit a reunions amb els veïns i a les reunions d’Adif a les
oficines d’atenció al ciutadà. Tanmateix s’han reclamat mesures encaminades a mitigar els
sorolls i la contaminació dels Grups electrògens,
els control del passadissos afectats per les obres
i la gestió del lucre cessant per part dels
comerciants.
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2.6 Activitats festives, culturals i solidàries
L’AVV Dreta de l’Eixample té també com objectiu donar a conèixer als socis programes o
accions solidàries, projectes d’interès i de suport les persones i fomentar el coneixement físic
del barri. En aquest sentit organitzem, participem, presentem i col·laborem amb múltiples
entitats i esdeveniments.
La Vocalia d'atenció a les persones ha continuat amb el cicle de conferències iniciat al 2017
"Les Barcelones des de l'Eixample", amb l'objectiu de crear espais de debats 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. Aquest any enshem apropat al projecte
Radars.
Així mateix oferim la nostra col·laboració solidària amb el programa Vincles (que combat la
solitud a les llars de les persones grans) i amb Sud Integracion (que promou la inserció
integral de les persones amb risc d’exclusió social)
També ens hem adherit a les lluites i la solidaritat amb els refugiats del manifest Volem
acollir”. Participem activament en el Cicle de “Cinema Refugi” amb dues sessions de cinema
a la Casa Elizalde.
Hem col·laborat amb les reivindicacions i celebracions del Dia internacional de les dones.
Aquest any s’ha inaugurat la nova seu del Punt d’Informació i Atenció a les dones (PIAD),
amb diversos actes.
A més de les accions reivindicatives i solidàries, també gaudim de les diverses festes que
s’organitzen al barri, com la Rua de Carnaval i, sobretot, la Festa Major.
El 2018 hem fet:
• Gener: xerrada informativa “A Barcelona (re)municipalitzem l’aigua”. Participació en la
recollida de signatures.
• Febrer: comparsa a la Rua del Carnaval de la Dreta de l’Eixample “Reivindicació del Taller
Masriera”. 10 de febrer 2018.
• Març: difusió i participació en el Dia internacional de les dones. 8 de març de 2018.
• Abril/maig: col·laboració en la campanya de recollida de llibres de segona mà “Els llibres
alimenten: la Dreta de l’Eixample solidària”.
• Juny/setembre: participació en el cicle Cinema Refugi amb les sessions d’inici i clausura del
cicle a la Casa Elizalde.
• Castanya Sound System. Jornada reivindicativa del Taller Masriera. Casal de Joves la Dreixa.
17 de novembre 2018.
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