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Resum de la Comissió de seguiment del Consell de Barri de la Dreta de l'Eixample 
Sessió ordinària (presencial i virtual) 
 
Lloc: Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (c. València, 307). També per enllaç web    

https://meet.jit.si/CdS-DretaEixample281021 
 

Data: 28/10/2021 
Hora inici: 18.30 h 
Hora final: 20 h 
 
 
Assistents: 
 
Carme Méndez Bota Consellera Grup Municipal BeC. Presidenta de la Comissió de 

Seguiment 
Xavier Llobet Megias 
Marta Sendra Ibáñez 
Pol Serrano Pueyo 
Aurora Sáez 
Jhosselyn Mycaela García Espin 

Coreixample. Vicepresident associatiu del Consell de Barri 
Consellera Grup Municipal PSC 
Conseller Grup Municipal JxC  
Consellera Grup Municipal Ciutadans 
Consellera Grup Municipal ERC 

Nuria Hernández Tècnica de barri – Dreta de l'Eixample. Secretària del Consell de 
Barri 

Jaume Artigues 
Lluis Castañeda 
Mònica Julià 
Pili Biarge Garcés          
Gemma Tramulles 
Marianne Verdoux 
Tere Gómez 
Fidel González 

Associació de Veïns i Veïnes Dreta Eixample (AVDE)  
Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan (AVVAAPSJ)  
Ciutadana membre de la Comissió de Seguiment 
Ciutadana membre de la Comissió de Seguiment 
Ciutadana  finques  c. Mallorca  239, 241 i 243 
Ciutadana  finques  c. Mallorca  239, 241 i 243 
Coordinadora territorial i de convivència de l'Eixample 
Tècnic de Democràcia Activa i Participació  

  
 
Ordre del dia: 
 
1.      Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de Barri 

2.      Pressupostos Participatius 

3.      Valoració de les propostes d’ordre del dia 

4.      Preparació de l’ordre del dia del Consell de Barri 

5.      Torn obert de paraules 

 

https://meet.jit.si/CdS-DretaEixample281021
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1. Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de Barri 
 
Els temes plantejats als anteriors Consells de Barri s'han contestat als mateixos Consells o posteriorment a 
la persona interessada. Quedaria pendent la proposta de Dolors Ylla de novembre de 2019: crear una 
taula interdisciplinar conjunta per donar parlar de la gestió i dels continguts del Taller Masriera.  S'ha 
treballat des del 2020 amb el Taller Masriera i el proper 2 de novembre es farà una reunió amb la 
Plataforma del Taller Masriera per presentar i explicar la proposta que ha fet l'ICUB en relació a aquest  
edifici.  
 
Es pregunta per l'informe d'equipaments del barri que s'havia d'actualitzar des del districte per un proper 
debat al Consell de Barri. S'informa que ja està pràcticament acabat  i que es convocarà un grup de treball 
per acabar-lo de revisar conjuntament i presentar-lo al següent Consell de Barri, seguint el calendari 
previst. 
 
2.      Pressupostos Participatius 

En Fidel González, tècnic de Democràcia Activa al districte, presenta un document que s'enviarà a la 
Comissió de seguiment, de l'estat del projecte. A la fase de votació es van escollir 8 projectes per a 
l'Eixample i ara s'entra en la fase d'execució dels pressupostos participatius que a l'Eixample acabarà al 
2024 perquè les obres són complexes.   
 
Es continuarà tenint participació, a dos nivells:  
 
1) De cada projecte, procurant que els promotors tinguin interlocució constant i fluïda i seguiment amb 
personal tècnic del districte durant tot el procés.  
2) De cada districte, amb una comissió de seguiment dels projectes amb una visió de districte, que farà el 
seguiment del conjunt dels vuit projectes. Estarà integrada per una persona promotora de cada projecte, 
una designada per la comissió de seguiment del Consell de Barri amb projectes seleccionats (Esquerra, 
Dreta i Sagrada Família), una persona de l'equip de govern, una de l'equip tècnic i un referent de 
Democràcia Activa. Està previst que es constitueixi al febrer i es reunirà cada sis mesos fins a la finalització 
de tots els projectes.  
 
Cal triar una representat d'aquesta Comissió de Seguiment per a la comissió de seguiment i es designa la 
Sra. Mònica Julià.  
 
3.      Valoració de les propostes d’ordre del dia 
 
Han arribat a través del Dedicim.Barcelona dues propostes: 
 
3.1. Un infern d'obres al carrer Mallorca  
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barridretaeixample/f/2899/proposals/30571 
 
Els veïns de les finques núms. 239, 241 i 243 del carrer Mallorca patim obres des del 2013 i ara tenim 3 
grans rehabilitacions simultànies al costat de casa. El nivell de soroll, vibracions, pols i contaminació posa 
en risc la nostra salut i afecta greument la nostra qualitat de vida. ¿Quines mesures es poden pendre per 
minimitzar els perjudicis que les nostres famílies estan patint? ¿Què es pot fer per evitar que s'expulsi els 
inquilins del barri per fer lloc a turistes i habitatges de luxe? 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/6/projects
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Està present a la sessió la Sra Gemma Tramulles, una de les veïnes afectades i explica la situació 
de tres finques de lloguer del segle XIX, entre el passatge Mercader i la Rambla Catalunya. Al 
setembre van començar unes obres al davant on fan pisos de luxe i una residència de gent gran 
de 100 places. A la vorera de muntanya, han començat unes obres d'enderrocament (excepte la 
façana). Han posat un semàfor nou perquè han hagut de tallar una vorera, hi ha un embús 
permanent, camions que entren i surten, sorolls combinats de totes les obres. Des del 2013 
pateixen obres a l'entorn i un continu de reformes, totes privades, que no aporten beneficis al 
veïnat.  
 
Manifesta que la seva qualitat de vida es va reduint, amb un nivell de soroll que creuen depassa 
els límits normatius, incompatible amb el teletreball actual i la vida familiar i el descans, amb 
molèsties físiques i psicològiques. Se n'estan fent ressò els mitjans de comunicació. Demanen 
minimitzar aquests perjudicis i que es controli i fer estudi de sonometria. S'indica que quan hi 
hagi el soroll, truquin la Guàrdia Urbana perquè hi vagi i demanar comprovació sonomètrica. 
 
Es proposa que presentin la situació a l'Audiència Pública del dia 4 de novembre, com a espai on 
manifestar queixes i preocupacions particulars en la cerca de solucions i després, al Consell de 
Barri se les torna a convidar, no com a punt de l'ordre del dia, si no al torn obert de paraules, per 
fer-ne seguiment. S'informa de la funció dels diferents espais de participació i s'informarà 
aquestes veïnes del procediment per participar a l'Audiència Pública. També poden demanar 
reunió amb Serveis Tècnics al respecte de les diferents obres (si les llicències i les mesures 
preventives són correctes...).  
 
El veïnat s'està organitzant. Cada dimarts a les 20 h surten al ptge. Mercader. Contacten amb 
l'AVDE per pressionar davant la problemàtica que estan patint.  
 
 3.2. Temple Masriera - c/ Bailèn 70  
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barridretaeixample/f/2899/proposals/29754  
 
Equipament per al barri, patrimoni de la ciutat. 
 
Com que ja hi ha un tema de debat previst a l'ordre del dia, es proposa que s'inclogui com a punt 
informatiu,  per explicar en quina situació està el projecte i compartir la informació actual amb tot el 
veïnat.  
 
Al proper Consell de Barri previst, ja per a l'any 2022, està previst fer un debat en base a l'informe 
d'equipaments i aquí pot sortir el Taller Masriera, però s'informa que hi haurà un espai de participació 
concret, al marge dels consells de barri, per definir els usos del c. Masriera a nivell de barri, tal com s'ha 
fet amb el carrer Girona o altres temes que han requerit un procés de participació propi. Serà públic i 
obert i als consells de barri s'anirà actualitzant al veïnat la informació del procés perquè arribi a tothom.  
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4. Preparació de l’ordre del dia del Consell de Barri 
 
S'informa que el proper Consell de Barri de la Dreta de l'Eixample es farà dimarts 16 de novembre a les 
18.30 h a la sala de plens del districte. 
 
Proposta de la Sra. Pili Biarge perquè al Consell es faci una declaració institucional per la mort per suïcidi 
el 22 d'octubre d'un adolescent que assistia a una escola de l'Eixample. Demana que com a punt de 
l'ordre del dia es doni el condol a la família com a acte de bon veïnatge i per conscienciar la població 
sobre aquesta greu situació en infants i adolescents. 
 
La consellera diu que no pot assumir políticament aquesta petició, ni per al regidor ni per a ella. S'entén 
que es vulgui plantejar de forma solidària però no se sap si seria adient personalitzar-ho, per no 
estigmatitzar la família o l'escola on anava. La Marta Sendra planteja que potser es podria dir que som 
conscients que a l'Eixample hi ha situacions molt extremes, que preocupa i que és important conèixer els 
mecanismes i serveis que poden ajudar a evitar-ho, sense mencionar nom ni situació concreta, pels 
efectes colaterals complicats que podria produir. 
 
No s'inclourà com a punt de l'ordre del dia, però en Xavier Llobet, vicepresident del Consell de Barri, 
s'ofereix a fer ell una breu intervenció. 
 
S'acorda el següent ordre del dia. 
   
1. Informacions del barri (incloure  punt informatiu del Taller Masriera) 
2. Debat sobre usos de l'Espai Públic al barri  
Es preparà prèviament amb l'empresa que dinamitzarà el debat. Temes a incloure: 
Mobilitat: pl. Tetuán i autocars c. Provença; comercials: com càrrega i descàrrega, magatzems de 
transport de menjar i terrasses; neteja i manteniment del verd. Es demana que s'especifiquin tots els 
subtemes a la convocatòria. 
S'acorda que l'objectiu del debat seria identificar mals usos de l'espai públic i punts negres i aportar 
propostes de solució o millora.  
3. Torn obert del paraules 
 
 
 
Barcelona, 19 de novembre de 2021 
 
 
 
Nuria Hernández Casado 
Secretària del Consell de Barri Dreta de l'Eixample 
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