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CONSELL DE BARRI DE L’ESQUERRE DE L’EIXAMPLE  - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE 
DEL DIA I ACORDS 

30 de Novembre de 2020, a les 18:30. 

telemàtic 

Assistents 

President:  Jordi Marti, regidor 
 
Comissió de Seguiment: 
Alicia Puig. Consellera GM BeComú. 
Toni Colomina. Conseller GM ERC. 
Albert Cerrillo. Conseller GM  JuntsXCat. 
Rut Toribio. Consellera GM PSC. 
Francesc Magrinya. Conseller GM BeComú. 
Relació  d’entitats membre de la CdS que han assistit  
Associació Veïns i veïnes de l'Esquerra de l'Eixample 
Casal de Joves Queix 
Jardins d'Emma 
Camí Amic 
Eixample Respira 
 
Assistents: 
 
Assistència total en el moment de màxima afluència:    

Ciutadanes i ciutadans: 13    
Representants d’entitats: 5     
Altres (consellers, tècnics i ponents) :12   
 
Representants de les següents entitats 
 
AAVVE Eixample 
Camí Amic 
Casal de Joves Queix 
Eixample Respira 
Eix Nou Eixample 
 
Tècnics Municipals i ponents 
Joan Cambronero,  gerent del Districte de l’Eixample. 
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Xavier Ballesteros , director del CSS Antiga Esquerra  
Imma Aguilar, tècnica de barri Esquerra Eixample 
Isabel Pagès, cap de comunicació del Districte 
Fidel González, tècnic de Democràcia  Activa. 
Representant de la Guardia Urbana 
 
Ordre del dia 

1. Benvinguda 
2. Diagnosis de necessitats del territori a càrrec dels Serveis Socials de l'Esquerra de 

l'Eixample . Xarxes de suport i projecte de Casals comunitaris 
3. Clínic 
4. La Model 
5. Precs i preguntes 

 
1. Benvinguda  per part del regidor i la consellera al consell de barri. 

La sessió s’inicia a les 18.30 i el Regidor del Districte de l’Eixample, Jordi Martí i la 
consellera de Barri de l’Esquerra de l’Eixample, Alícia Puig donen la benvinguda als 
assistents i presenten l’ordre del dia. 

2.Diagnosis de necessitats del territori a càrrec dels Serveis Socials de l'Esquerra de 
l'Eixample . Xarxes de suport i projecte de Casals comunitaris . 

El director dels serveis socials de l'Antiga Esquerra de l'Eixample, el Sr. Xabier 
Ballesteros explica l'actuació dels serveis socials durant la pandèmia: 

• L'Institut de  serveis socials disposa a nivell de ciutat de 900 treballadors , 40 
Centres de Serveis Socials, Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència , més de 
50 equipaments i un pressupost total per al 2020 de 250 milions d'euros. La 
previsió és que per al 2021 el pressupost sigui de 264 milions d'euros. Es un 
organisme autònom que treballa de forma coordinada amb el Districte i 
desenvolupa la seva acció territorial a través dels  Centres de Serveis Socials. Es 
treballa per residents , no per empadronaments.  

Al barri de l'Esquerra  de l'Eixample hi ha dos Centres de Serveis Socials: La Nova 
Esquerra i l'Antiga Esquerra. 

Durant la pandèmia  cal destacar: 

• S'ha treballat de forma conjunta  amb gent  que no havien treballat plegats 
mai. 
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• S'ha fet atenció telefònica. 
• Increment de  la demanda : s'han atès 8.000 usuaris nous a Barcelona. 
• Activació de  recursos que no existien, per exemple les targetes  bancàries. 
• S'ha detectat que la gent que arriba a Serveis Socials arriben en situació més 

precària  
• Detecció de  noves situacions que han arribat per a quedar-se: ERTOS, ajuts 

alimentaris, ajuts per a lloguers, problemes de salut i patologies mentals, 
tràmits amb les administracions, i processos d'asil rebutjats entre altres. 

• S'han portat àpats a domicili per a la gent gran. 
• Increment d'ajuts econòmics i pagaments de lloguers. 

S'insisteix en que es necessiten uns serveis socials reals amb una gestió acurada dels 
recursos. 

Les xarxes de suport veïnals han fet d'antena per a detectar situacions vulnerables. La 
referent de la Xarxa, l'Annabel n'explica el funcionament: 

A l'Esquerra de l'Eixample es va crear la Xarxa de suport mutu, que es dedicava a donar 
suport al veïnat en compres per gent gran, cura d'infants, passejar gossos, i 
assessorament laboral i psicològic. Enseguida va néixer a partir d'aquesta la xarxa 
d'aliments, que va arribar a repartir a més de 130 famílies (500 persones, entre elles 
un 23 % d'infants) 

Es va basar en el coneixement i la confiança mútua. Creuen en la força del barri amb 
mirada comunitària. 

• Va funcionar a través de 4 comissions 

• Van repartir de mitjana 45 cistelles d'aliments per setmana durant 16 setmanes 
(total de 710) 

• Van recollir un total de 6.000 euros per a dotar una "caixa de resistència" 

• Es va involucrar a moltes de les famílies que recollien menjar en tasques de la 
pròpia xarxa 

L'Annabel també explica la creació d'una nova xarxa: la Xarxa Comunitària d'Economia 
Social i Cures (xarxa CESCA). Neix a partir de la xarxa d'aliments, per centrar-se en 3 
pilars: el treball remunerat, acompanyament i cures i l'economia sense diners. Les 
famílies no volien recollir menjar, sinó que moltes d'elles volien treballar. 

Casals Comunitaris 
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El referent del casal comunitari de l'Esquerra de l'Eixample, Xavier Becerril de l'Espai 
Associatiu Lola Anglada explica: 

Els casals comunitaris són un reforç de la xarxa de suport mutu. Hi son a tots els 
Districtes i tenen una dotació econòmica en forma de conveni per part de 
l'Ajuntament. Al Districte de l'Eixample n'hi ha un a la Dreta ( que inclou els barris de la 
Dreta, Sagrada Família i Fort Pienc )un a  Sant Antoni i ara el de l'Esquerra. El projecte 
té una durada de 6 mesos. 

La gestió del Casal comunitari de l'Esquerra , l'assumeix el Casal de Joves Queix. 

S'ha constituït la taula de governança de totes les entitats que formen part del 
projecte. 

El projecte s'iniciarà al mes de Desembre i en el proper Consell de Barri s'explicarà el 
funcionament del mateix. 

• Clínic 

El regidor, Sr. Jordi Martí pren la paraula i explica el següent: 

• El tema del clínic s'ha discutit amb les plataformes veïnals. 
• L'hospital Clínic és un hospital de referència  vinculat al barri i al Districte i 

necessita reformes. 
• Hi ha dues opcions : 

 Fàcil: Portar-lo fóra del Districte en un espai que hi permeti 
afegir l'Espai de Formació i el Centre de recerca. 

 Difícil: S'ha de quedar al Districte. 
• Situació actual: El clínic reclama el gran edifici de l'Escola Industrial i el Districte 

no hi està d'acord. 
• S'han de seure la Diputació, l'Ajuntament i el Catsalut per tal de buscar una 

altra ubicació dins el Districte . En aquest cas no es podrà posar tot al mateix 
lloc. 

• Es signarà un protocol que no compromet a res, per tal de crear una taula en la 
qual s'analitzaran les necessitats del Clínic i la disposició d'espais de la ciutat. 

Davant les preguntes de la presidenta de l'AVV Esquerra, Sylviane Dahan i Xavier 
Riu, vocal d'urbanisme de l'AVV Esquerra  en tant que  membres de la plataforma  
del clínic de poder seguir el treball d'aquesta taula, el Regidor es compromet a: 

• Garantir  el diàleg permanent amb la plataforma i les entitats  un cop s'hagi 
fet el treball tècnic d'inici. 



 
 

 Districte de l'Eixample 
 
 

5 
 

Finalment explica que la caserna de bombers , segurament anirà al lloc on estaven 
d'inici. 

• La Model 
La Sra. Alicia Puig, consellera de l'Esquerra de l'eixample, fa una breu  presentació del 
projecte guanyador i explica que es farà una exposició a l Model dels projectes que s'han 
presentat inclòs el guanyador. 
 
En aquest punt s'obre un torn d'intervencions 

Alexandra , veïna.: Cal insistir en que els espais verds que proposa el projecte, siguin 
reals. 
Xavier Riu, vocal d'urbanisme de l'AVV Esquerra  

• En primer lloc fa una felicitació col·lectiva pel treball dut a terme per les 
entitats i els tècnics i cóm s'ha aconseguit fer un encaix amb totes les 
demandes. 

• Insisteix en el gran parc de 14.000m2. 
• Una transformació  d'aquesta magnitud  genera en l'entorn  processos 

complicats. Demana fer una regulació  que no alteri l'equilibri de l'entorn. 
 
 
Respostes: 
Sra. Alicia Puig, Consellera :  

• Assegura que la intervenció de la Model no serà tàctica, si no definitiva 
• En referencia a la demanda de regular l'equilibri de l'entorn  diu que s'ha de 

plantejar un pla d'usos en el qual s'hi ha començat a treballar. 
Sr. Jordi Martí, Regidor: 

• Anima als assistents a visitar l'exposició dels projectes a la Model 
• Posa en relleu que mentre es fan els projectes, altres es van desenvolupant ( 

Fabra Coats i Can Batlló). 
• En referencia a l'equilibri de l'entorn, manifesta que estan obligats  a pensar en 

les dinàmiques que es generen a l'entorn de grans transformacions. 
 

5. Precs i preguntes: 
Luca d'Eixample Respira: 

• Agraeix la ciutat menys sorollosa i menys contaminada. 
• Exposa els següents dubtes: 

 Sobre la qualitat dels processos participatius: Es va treballar sobre uns 
pressupostos participatius i no s'ha fet res al respecte ( es va fer una 
proposta de fer eixos de 30km/h inclosos eixos principals i la proposta 
de ciutat ha estat fer eixos de 30km/h exclosos els principals). Pel que fa 
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a les actuacions al Carrer Rocafort i Consell de Cent, tampoc s'ha avisat 
res. 

 Superilla Barcelona: No es toquen les autopistes urbanes. Fa esment de 
l'absència de procés participatiu  i no complir les expectatives de 
reducció de trànsit, reducció de contaminació i millora acústica. 

 Exposa a títol personal una proposta de com podrien ser els eixos i les 
zones verdes, per a fer desaparèixer les autopistes urbanes. 

Anna, veïna el Carrer Enric Granados 
• Enric Granados era un carrer pacificat. Ara amb les terrasses no s'hi pot viure. 
• Els comerços de tota la vida han anant desapareixent pels increments dels 

lloguers . Només hi ha comerços de restauració. En algunes zones , els locals 
són més grans que les finques. 

• Neteja: hi ha rates a tots els llocs on hi ha jardí, donat que no es cuiden.  
Cristina Català, veïna del Carrer Enric Granados: 

• Reforça la demanda de neteja anterior 
• Hi ha 80 terrasses al llarg del carrer . S'ha tret el mobiliari urbà per a posar 

terrasses. No es pot respirar. Cap terrassa compleix  normativa. 
• Es pot creuar  des del Carrer Rosselló fins al carrer València de terrassa en 

terrassa 
• No queden comerços de tota la vida. 
• Convida al Districte a que es vagi a veure , Senten mobbing cap als veïns i que 

ningú els escolta. 
• S'ha de trobar un equilibri i que el Carrer Enric Granados no sigui un laboratori 

de l'oci nocturn. 
• Proposa tractar aquesta problemàtica en un consell de barri. Demana si hi ha 

alguna proposta per part de l'Ajuntament. 
 

Alexandra ( veïna del Carrer Valencia amb Calàbria): 
• Insisteix en el problema de la contaminació acústica , de la proliferació de 

terrasses i de la manca d'espais verds. 
• Què està previst fer a l'Avinguda de Roma? 
• Perquè es construeixen més pisos? 
• Es farà un seguiment  sobre les opinions de les superilles?. 

Xavier Riu ( vocal urbanisme AVV Esquerra i president Camí Amic): 
• Quan es va preparar l'ordre del dia del Consell de barri no va sortir el tema de 

la superilla. En el proper Consell de barri s'haurien de tractar tots els temes que 
estan sortint avui. 

• Caldria renovar i revitalitzar el grup impulsor de la superilla. 
Mercè Diaz ( dinamitzadora de l'Eix Nou Eixample i Mercat del Ninot): 
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• La vida econòmica passa per la restauració i el comerç. 
• El comerç s'hauria de tenir en compte alhora de pensar en les superilles, 

sobretot les zones de càrrega i descàrrega. 
Sylvianne Dahan ( Presidenta de l'AVVE Eixample ): 

• A la revista de l'Associació es parlarà de tots aquets temes. 
• L'Associació ha rebut queixes dels Jardins Montserrat i del Parc de Joan Miró en 

referencia a la problemàtica generades pels gossos. 
 
RESPOSTES: 
Sra. Alicia Puig, consellera de l'Esquerra de l'Eixample: 

• Ha estat un debat molt enriquidor. 
• Pel que fa a la intervenció del Luca, d'Eixample Respira: 

 El procés de participació que hi ha al darrera del projecte de Superilla és 
enorme. 

 Ara s'ha anunciat el nou projecte, però al llarg del 2021 es farà un 
projecte participat. 

 En referencia a la BCN en dues velocitats: Per una banda s'han tocat vies 
de la xarxa bàsica i per l'altra reconèixer l'esforç mutu i canvi de 
paradigma a l'Ajuntament amb el suport de les entitats. 

• Carrer Enric Granados: 
 Es el perill de plantejar una pacificació sense un Pla d'Usos. Potser 

arribem tard, però s'ha de fer un Pla d'Usos des del Districte. S'agraeix la 
intervenció i en prenem nota. 

• Jardins Montserrat: s'està treballant en un diagnòstic dels conflictes i una 
proposta de solució consensuada amb els veins. 

• Parc Joan Miró: s'està utilitzant més que mai. Amb el temps es farà un procés 
participatiu per a millorar la zona dels llacs/biblioteca. 

Sr. Jordi Martí, regidor del Districte de l'Eixample: 
• Davant els problemes de transit i contaminació atmosfèrica i acústica, 

l'Ajuntament proposa pacificar. A l'Eixample es pretén posar el focus al servei 
del compromís ciutadà i dels qui hi viuen amb eixos i places, mes verd..... 

• Les ciutats  han de ser espais per a viure. 
• La trama urbana funciona quan és diversa 
• L'equilibri és el repte de les ciutats d'avui, per la qual cosa els Plans d'Usos han 

de servir per a evitar la gentrificació  tant de veïns com de comerciants. 
• Pel que fa al problema de les rates, demana al gerent del Districte que 

comprovi els indicadors a nivell de ciutat i Districte. SI es visibilitzen més és que 
han augmentat i s'hi ha de posar mesures.  

• Agraeix el to constructiu del debat. 
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• Es compromet a fer un Consell de barri  monogràfic amb temes vinculats a la 
mobilitat i transformació del Districte 

 
Barcelona, 22 de gener del 2021 
 
 
La secretaria del Consell 
 
 
 
Imma Aguilar 
TdB Esquerra Eixample 


