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1. PRESENTACIÓ  
 
1.1 OBJECTIUS, VALORS I AGENTS INVOLUCRATS  
 
L’Associació de Veïns i Veïnes és un espai de trobada de la ciutadania que viu a la Dreta de 
L’Eixample. La nostra voluntat és  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  és  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 és 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, capaç ̧ 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. 
 
Des del 2017 comptem també amb el Casal Jove La Dreixa que té  i seguirà tenint un paper 
molt  important en  les  reivindicacions  i en  les  activitats  veïnals. Aquests darrers 3  anys el 
Casal  Jove ha anat adquirint autonomia,  tot  i que ha  compartit dotacions pressupostàries 
amb l’AVV. Esperem que segueixi creixent i que en el proper any 2020 pugui convertir‐se en 
una entitat pròpia. En els darrers  anys  s’ha  incrementat de manera  important 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 2020 n’incorporem 
encara algunes més. 
 
 
ENTITATS 
COL.LABORADORES 

FAVB 
AVV Esquerra de l’Eixample 
AVV Sagrada Família 
AVV Fort Pienc 
AVV Sant Antoni 
Biblioteca Sofia Barat 
CorEixample 
Mercat Concepcio i Ass. de Comerciants 
AVV per un Eixample Sostenible 
AVV i Amics de Passeig de St. Joan 
Agrupament Escolta i Guia MD Nuria 
Aspanias 
Xarxa Ampas Eixample 
Escola Santa Anna 
Dominiques 

Fundació Enllaç 
Aula Ambiental Sagrada Família  
Aula de l’Aigua 
Banc dels Aliments  
CIPAIS 
CAP Roger de Flor  
Sindicat de llogaters 
Programa Vincles 
Programa Radars 
Plataforma per la qualitat de l'aire 
Catalunya Camina 
Promoció del Transport Públic PTP 
Centre Lleidatà 
Centre Musical Passatge 
Arreplegagegants 
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Escolàpies de Llúria 
CEIP La Concepció 
CEIP 9 Graons 
IES Jaume Balmes 
Omnium Eixample 
Grup d'Arquitectes de l'Eixample 
Ateneu Popular Cerdà 
Eixample Respira 
Casal de gent Gran Carlit 
Sindicat d’Habitatge Eixample Dret 

La Merienda 
Espaibici Bicicleta Club de Catalunya 
Castells Bicicletes 
Cafè del Centre 
Restaurants Bic‐Nic i Betlem 
Eroika caffè 
Taps Vinoteca 
Cinemes Girona 
Fundació Petit i Gran Mon 
 

 

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. 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. Les activitats proposades  i  les pròpies metodologies  i formes de 

comunicació de L'AVV de la Dreta de l'Eixample promouen  la igualtat de gènere i es preveu 

aplicar  la  discriminació  positiva  en  casos  necessaris  per  tal  d'erradicar  i  disminuir  les 

desigualtat en aquest sentit 

 
1.2 PROJECTE EIXAMPLEM‐NOS! 

La Dreta de l'Eixample és un barri extens i densament edificat, tot i que aquesta densitat no 

es tradueix en densitat de residents. L'alt grau de terciarització existent i l'elevat nombre de 

places  turístiques,  que  representen  més  del  66%  de  la  població  del  barri,  comporten 

l'atomització del  veïnat. Aquesta dispersió  residencial  juntament amb els dèficits històrics 

del barri (dèficit en equipaments de barri de tot tipus  i especialment en espais de trobada 

del  veïnat  i de  les  entitats/ manca de qualitat  en  l’espai públic, places  i  zones  verdes de 

proximitat)  dificulten  notablement  l'establiment  de  dinàmiques  de  veïnatge,  vida 

comunitària i cohesió social. 

En  aquest  sentit,  un  dels  objectius  per  al  2020  que  s'ha  fixat  l'AVVDE  en  aquest  context 

advers, és la implementació de noves estratègies i accions per afavorir l'acostament entre les 

veïnes de la Dreta de l'Eixample i reforçar la consciència de barri i comunitat.  

La campanya EIXAMPLEM‐NOS!  l’hem pensat per ampliar  la massa social de  les entitats  i  la 

generació  d'una  xarxa  sòlida  i  dinàmica  de  treball  col∙laboratiu  entre  les  diferents 

organitzacions  i  associacions  del  barri  que  compti  també  amb  la  participació  dels 

equipaments educatius, culturals, assistencials... existents, vol ser l'eix fonamental de treball 

que permeti posar en  relació els nodes principals d'activitat de  la Dreta de  l'Eixample que 

són punt de  trobada  i de mobilització del veïnat. Així mateix pensem que  cal  consolidar  i 



                                                                                  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019‐2020 

 

7 
 

avançar en el paper de l’AVVDE en la FAVB i en la coordinadora d’Associacions de veïns del 

Districte de l’Eixample. 

El desenvolupament de  la campanya   EIXAMPLEM‐NOS! es basa principalment en el treball 

voluntari  dels membres  de  de  l’AVVDE  i  del Casal  de  Joves  de  La Dreixa,  però  també  en 

diferents  punts  i  línies  d’actuació,  algunes  d’efecte  més  directe  per  al  veïnat  i  d’altres 

d’eficiència en el funcionament intern de les entitats: 

A. La ja propera inauguració del local d’Aragó 317 com a Espai Veïnal en el qual  l’AVV i 
al Casal de Joves podran donar un nou impuls a la cohesió veïnal. 

B. Increment  de  les  campanyes  de  comunicació  en  webs,  butlletins,  xarxes  socials, 
presència en comerços i porta a porta. (arribar a més gent) 

C. Nova organització  interna de  l’AVV en  forma de Grups de  treball  temàtics  (millorar 
l’eficiència i animar a més gent a participar activament en assumptes del seu interès) 

D. Nou  impuls  a  la  transparència,  assessorament  legal,  fiscal  i  comptable  de  l’AVV. 
Constitució del Casal La Dreixa com a entitat pròpia. 

E. Formacions 
 
 
1.3 ACCIONS I DOTACIONS PER AL CREIXEMENT 
 
A‐ ARAGÓ 317. 

El nou espai veïnal  incrementarà no només  la visibilitat de  l’AVVDE  i el Casal de La Dreixa, 

sinó  que  també  hem  proposat  (veure  Projecte  Aragó  317  en  document  adjunt)  tot  un 

programa  d’activitats  per  al  qual  ens  hem  d’anar  preparant  i  per  al  qual  creiem  que  les 

accions  que  s’expliquen  en  els  apartats  següents  tenen  especialment  sentit.  Cal  tenir  en 

compte  que  la  dotació  del  conveni AVVDE‐Ajuntament  de  Barcelona  ha  de  servir  per  fer 

front a aquest repte i que inclou també la preparació de la constitució del Casal de la Dreixa 

com a entitat independent (i les seves formacions específiques) i que al 2021 podria comptar 

ja amb el seu propi finançament.  

B‐ INCREMENT COMUNICACIO 

La  AVVDE  és  una  entitat  relativament  jove  que  precisa  augmentar  la  seva  presència  i  
visibilitat en el barri per tal de poder desplegar el seu potencial de dinamització.  
 
L’any  2017  vam  estrenar  una  nova  imatge  i  una  nova  web  que  hem  anat  omplint  de 
continguts  al  llarg  del  2018‐19  (www.avvdretaeixample.cat).  Recentment  hem  incorporat 
una web específica per a la Plataforma Masriera (www.plataformamasriera.cat) que permet, 
no només la difusió dels objectius i activitats reivindicatives, sinó també l’adhesió d’entitats i 
persones  adherides.  Aquests  canals  de  comunicació  amb  la  ciutadania,  juntament  amb  els 
comptes oberts en les xarxes socials (twitter, facebook i instagram), s'han d'anar consolidant 
com  a mitjans  de  comunicació  amb  el  veïnat.  Cal  promoure  espais  de  comunicació que 
permetin la bidireccionalitat, per obtenir el feedback que ens ajudarà a orientar els objectius 
de l'associació a partir de detectar i atendre les necessites dels veïns i les veïnes.  
 
Ens hem proposat fomentar aquest recorregut de la informació per afavorir la participació i 
donar  veu  al  veïnat  des  de  diferents  vies,  perquè  tothom  trobi  la manera  d'acostar‐se  a 
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l'associació  independentment del seu nivell de digitalització, més tenint en compte el grau 
d'envelliment de la població de la Dreta de l'Eixample.  
 
Per tal de fer‐nos més presents al barri és necessari reforçar la feina de voluntariat que fem 
des de l'associació amb perfils professionals amb dedicació que puguin aportar eficàcia a les 
iniciatives impulsades. En aquest sentit requerim incrementar substancialment el suport en 
comunicació que fins ara teníem. La nostra proposta es la d’un equip format per dues 
persones que portin a terme les següents tasques: 
 

 Suport professional en estratègies de comunicació, gestió de xarxes socials i generació de 

continguts. Redacció de noticies i elaboració de butlletins digitals. Actualització de webs 

 Seguiment de noticies relatives a les entitats i al territori, amb assistència quinzenal a les 

reunions de les juntes i assemblees. 

 Actualització i manteniment de bases de dades 

 Gestió de l'espai de benvinguda al soci 

 Suport en la creació de material audiovisual i disseny gràfic (cartelleria/ flyers/ rollups...) 

per a la difusió general, però també específica pers a la campanya eixamplem‐nos! 

 

Com  ja hem comentat, ens plantegem facilitar el contacte amb el màxim de veïns  i veïnes, 
per  aquesta  raó pensem que pot  ser útil  la  instal∙lació de bústies  físiques de  l'AVVDE  en 
equipaments  d'elevada  freqüentació  repartits  pel  barri  com  la  biblioteca  Sofia  Barat,  el 
mercat de la Concepció, la Casa Elizalde, etc...  i també al local d’Aragó 317 un cop estigui en 
funcionament.  
 
El  Casal  la  Dreixa  necessita  també  el  suport  de  comunicació  necessari  per  a  créixer  en 
nombre d’integrants  i  participants  a  través  dels diversos mitjans  i  assemblees obertes.  El 
finançament d’aquest conceptes per al 2020 es encara conjunt a través del conveni AVVDE‐
Ajuntament de Barcelona 
 
C‐  GRUPS DE TREBALL TEMÀTICS 

Una de  les  noves  iniciatives de  l’Associació per  al  curs  2019‐2020  és  el desplegament de 

l’organització  interna en diverses Comissions o Grups de  treball.  La  iniciativa  respon a  les 

necessitats de la fase de creixement i consolidació en què ens trobem, i persegueix un doble 

objectiu.  

A  nivell  intern,  es  tracta  d’augmentar  la  participació  de  tots  els membres més  actius  de 

l’Associació,  i  de millorar  l’operativitat  i  l’agilitat  de  les  reunions  i  la  seva  traducció  en 

propostes d’actuació; alhora, la Junta podrà centrar‐se en el debat, la coordinació i la gestió 

de les qüestions més generals. A nivell extern, les Comissions o Grups de treball han de ser 

una de  les eines  fonamentals de projecció de  l’Associació cap el barri, d’acolliment de  les 

persones interessades en temes concrets, i de resposta efectiva i ràpida a les preocupacions 

més vives del veïnat. 

És aquí on prenen tot el seu sentit iniciatives com eixamplem‐nos!, i on es fa imprescindible 

disposar d’un  local obert al barri a peu de carrer  i amb espai suficient per a desenvolupar 

diverses reunions o activitats simultàniament. Un local que ha d’estar lliure de les servituds i 

limitacions de l’actual cessió de dues hores setmanals en una aula de la Casa Elizalde. El futur 
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local d’Aragó 317, malgrat la manifesta escassedat d’espai, serà la peça clau en aquest sentit. 

Però el retard en  la seva disponibilitat efectiva, com a mínim a un any vista, ens obligarà a 

buscar altres solucions i haver de fer front als seus costos. 

D‐ TRANSPARENCIA I FUNCIONAMENT DE LES ENTITATS   

L'AVVDE vol continuar millorant en determinats aspectes de  la  seva gestió  interna amb el 
ferm propòsit d'augmentar la nostra eficiència alhora que millorem la transparència en tots 
els  aspectes  legals,  fiscals  i  comptables.  Per  donar  un  nou    impuls  a  aquesta  proposta 
necessitem  comptar  amb  un  assessorament  professional  en  la  línia  que  ens  ofereix  la 
Consultoria CoopdeMà SCC. (www.coopdema.cat Consultoria que treballa en l'àmbit jurídic, 
laboral,  fiscal  i  econòmic  especialitzada  en  ajudar  a  estructurar  a  nivell  organitzatiu  i  de 
gestió  a  entitats  vinculades  a  la  economia  social  i  el  3er  sector).  Comptar  amb  aquest 
assessorament  extern  juntament  amb  la  reorganització  dels  nostres mètodes  de  treball 
incorporant  la tecnologia digital ens ha de permetre alliberar recursos  interns  i destinar els 
nostres esforços en accions directes destinades a  la defensa dels  interessos de  les veïnes  i 
veïns de la Dreta de l Eixample.  
 

 Millora gestió comptable/econòmica: Coop de Mà, posa a la nostra disposició la “Eina de 
Cogestió” que facilita  la gestió econòmica fiscal  i comptable de  les entitats sense ànim 
de  lucre,  a  través  de  la  utilització  per  part  d’aquestes  d’una  interfície  web  que  no 
requereix disposar de coneixements comptables previs, i que tutoritzat per “Coopdemà” 
és  capaç  de  nodrir  un  sistema  comptable  per  doble  partida  i  extreure  informes 
econòmics així com també informació suficient com per fer front a les obligacions fiscals 
que pertoqui en cada moment. 

 Promoure  la  transparència en  les nostres  actuacions  i  garantir  l’accés  a  la  informació 
que hagi de ser pública, elaborant memòria anual de les activitats i comptes anuals que 
seran publicats al nostre web per garantir la seva accessibilitat a tota la ciutadania. 

 Adaptar  els  nostres  protocols  al  Reglament  General  de  Protecció  de  dades  (RGPD 
recentment modificat),  revisant mecanismes  i procediments per  tal que  l'exercici dels 
drets es faci des de el web sempre que sigui possible. 

 Reorganitzar els nostres mètodes de treball per incorporar definitivament la tecnologia 
digital  en  els  procediments  interns:  representació  digital  davant  de  la  administració 
pública:  obtenció  firma  digital,  creació  de  calendaris  compartits  sobre  activitats, 
reunions  i recordatoris, arxiu  i emmagatzematge al núvol de tota  la documentació que 
generem. 
 

E‐ FORMACIONS:  

Moltes  de  les  accions  descrites  en  els  apartats  anteriors  necessitaran  de  formacions 
específiques, algunes de gratuïtes d’altres de pagament. El Casal de Joves La Dreixa proposa 
formar‐se en  feminisme per tal de poder gestionar  l’entitat amb perspectiva de gènere en 
tot  allò  que  fan  com  a  Casal  (assembles,  actes,  etc)  i  poder  crear  un  protocol  davant 
d’agressions masclistes  íntegrament  elaborat  per  la Dreixa.  (Hèlia Dones  o  Cúrcuma,  per 
exemple) 
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2. ACTIVITATS 2019 

 

2.1  EL DRET A L’HABITATGE 

Durant  el  2017  i  2018,  han  aparegut  amb  especial  força  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 Xarxa 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  àrees municipals 
relacionades amb els conflictes d'habitatge. 
 
Com a primera 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 del 2018 
convocades per mes de 20 entitats entre  les que figurava  la FAVB. Actualment som suport 
territorial del Sindicat de Llogateres  i enllaç amb els responsables municipals al Districte de 
l’Eixample  en  la  lluita  contra  els  desnonaments  d’habitatges  de  lloguer  i  en  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. 
 
Com a respostes d’emergència, l’AVVDE el 2019 ha impulsat: 
 
• El manteniment de la Xarxa Habitatge de la Dreta de l’Eixample 
• Elaboració del Dossier: “3 Reflexions i 10 propostes d'Habitatge” 
• Redacció del document d’habitatge: “Mesures ineludibles”. 14 de febrer de 2019. 
• Participació al Fòrum Habitatge, Ajuntament de Barcelona. 22 de març de 2019. 
• La Comissió d’Habitatge de la Dreta de l’Eixample, del 2 d’abril de 2019 
•  Invitació  al Debat:  “Estratègies  i  Aliances  en  defensa  del Dret  a  l’Habitatge”.  ECOM.  3 
d’octubre de 2019. 
• Participació del Grup d’Habitatge al Consell de Ciutat. 23 d’octubre de 2019. 
•  Participació  a  la  “Jornada  sobre  la  regulació  dels  preus  del  lloguer:  debat  amb  experts 
internacionals”. Observatori Desc. Col∙legi d’advocats. 18 de novembre de 2019. 
• La participació a la Taula Veïnal de l’Habitatge, 2 sessions. 
• El suport territorial del Sindicat de Llogateres. 
• Enllaç i acompanyament dels afectats amb administracions. 
• Campanyes informatives, amb accions al carrer, bustiades. 
• Detecció dels habitatges més sensibles: recull de dades 
• Participació a la Comissió d’Habitatge de la FAVB 
• 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 
• Redacció del Pacte per l’Habitatge de la FAVB 
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PER AL 2020 PROPOSEM 
 

1 Donar assistència als afectats per la Crisi de l’Habitatge 
2 Impulsar la Taula Veïnal d’Habitatge de Districte oberta a les AVV i als col∙lectius. 
3 Sostenir la Xarxa d’Habitatge de la Dreta de l’Eixample. 
4 Convocar les reunions de la Comissió d’habitatge de la Dreta de l’Eixample 
5 Reivindicar la creació d’una Oficina Antimobbing 
6 Treballar per la Regulació dels Preus dels lloguers 
7 Informar dels canvis legislatius a la LAU. 
8 Coordinar accions amb el Sindicat de llogaters, la PAH, #Barcelonanoestanevenda# 
9 Convocar reunions i debats públics. 
10 Fer difusió de la Crida a un Pacte per l’Habitatge de la FAVB. 
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2.2 MEDIAMBIENT, CONTAMINACIÓ I EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 

Al districte de l’Eixample, des de l’any 2010, se sobrepassen de forma sistemàtica els nivells 
legals de diòxid de nitrogen (NO²),  i patim a diari una qualitat de  l’aire molt per sobre dels 
nivells màxims exigits per  l’Organització Mundial per  la Salut. Segons  l’informe de salut de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona, al districte la causa principal de mort en els homes 
és el càncer de pulmó, la malaltia isquèmica del cor (inclou angina de pit i infart cardíac) i la 
malaltia cerebrovascular (inclou ictus), i en les dones el càncer de mama, el càncer de pulmó, 
la demència senil i l’Alzheimer.  
 
El mes  de maig  del  2019  es  va  constituir  las  Plataforma  “Eixample  Respira”  de  la  qual 
l’AVVDE en  forma part, participant en  les accions convocades. Tanmateix  l’Ajuntament de 
Barcelona a partir de  l’1 de gener de 2020 ha establert  la Zona de Baixes Emissions (ZBE), 
encaminada  a  la  promoció  de  l’ús  del  transport  públic,  la  reducció  de  l’ús  dels  vehicles 
contaminants i la millora de la qualitat de l’aire. Malgrat s’hagi començat a actuar de forma 
tardana, és  indispensable encetar el camí cap al compliment del  límits que estableixen  les 
directives  europees  en matèria  de  qualitat  de  l’aire  (Directiva  2008/50/CE)  que  s'havien 
d'haver respectat el 2010. 
 
En matèria mediambiental, una nova alarma va ser provocada per la presència de l’Amiant a 
determinades  cobertes del nostre districte de  l’Eixample,  situades a  l’entorn  immediat de 
diverses escoles. L’incompliment de  la Directiva 2009/148/CE, de  la comunitat europea ha 
fet reaccionar les escoles del Districte: Escola 9 Graons, EBM Leonor Serrano, Escola Encants, 
Escola Gaia, etc. que s’han mobilitzat per exigir a les administracions una solució en matèria 
de salut pública.  
 
Tanmateix el 14 de maig 2019 el Govern de la Generalitat va voler unir‐se a les institucions 
polítiques  d’arreu  del  món  que  han  declarat  formalment  una  Emergència  climàtica  i 
ambiental. L’objectiu és assolir les fites en matèria de mitigació establertes a la Llei del canvi 
climàtic,  aprovada  l’estiu de  2017. Per  aquest motiu,  l’AVVDE promocionarà projectes de 
cobertes verdes, com les situades a Aragó 300 i Consell de Cent, 323, l’estalvi energètic i la 
instal∙lació de captadors d’energia solar en els espais públics i les cobertes dels edificis. 
 
L’AVVDE el 2019 ha treballat en els següents aspectes: 
 

 Acte “Prou Contaminació” Eixample Respira a Urgell‐Av de Roma. 26 de juny de 2019 

 Participació a la Vaga Mundial pel Clima. Manifestació: 3 de juliol de 2019. 

 Participació a la Primera Taula d’Emergència Climàtica. 26 de juny de 2019. 

 Sessió:  EMERGÈNCIA  CLIMÀTICA  I  CRIDA  A  L’ACCIÓ  AL  DISTRICTE  DE  L’EIXAMPLE. 

Barcelona, Setembre 2019 

 Xerrada: “El meu cotxe es un problema?”. FAVB, AVVDE, Sala d’actes de la Casa Elizalde. 5 
de novembre de 2019.  

 Reunió Escoles sobre el tema de l’Amiant. 24 de desembre de 2019. 
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PER AL 2020 PROPOSEM 
 

1 Mantenir la continuïtat i implicació en la Plataforma “Eixample Respira”. 
2 Vetllar pel seguiment de les Zones de Baixes emissions i verificar els resultats. 
3 Assistir a les convocatòries i protestes d’Eixample Respira. 
4 Assistir a  la Comissió de  l’Amiant de  la FAVB  i a  les reunions de  les escoles amb  les 

administracions. 
5 Estudis d’accions contra la Emergència Climàtica: cobertes verdes, l’estalvi energètic 

i la instal∙lació de captadors d’energia solar en espais públics i cobertes dels edificis. 
6 Establir protocols per a la contractació i la compra sostenible mitjançant la utilització 

de materials reciclats i/o reciclables (eco‐gots i altres), evitar embolcalls innecessaris 
7 Exigir  a  les  empreses  proveïdores  de  serveis mesures  específiques  de  compromís 

mediambiental. 
8 Promoure  el  consum  responsable  mitjançant  la  reducció  del  nombre  de 

comunicacions impreses així com d’altres productes i elements 
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2.3 PLA DE MOBILITAT 

El  2018  i  2019  l’AVV  de  la  Dreta  de  l’Eixample  va  haver  d’intervenir  en  tres  conflictes 

importants relacionats amb la Mobilitat del Districte: 

•  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 la 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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PER AL 2020 PROPOSEM 
 

1 Assistir als veïns afectats i acompanyar‐los a les reunions amb el Districte. 
2 Participar als actes reivindicatius. 
3 Demanar un Pla de Mobilitat a afecti les línies dels transport públic, metropolità, 

regional i del privat discrecional. Nova ubicació de les centrals d’autobusos. 
4 Assistir a les reunions del Procés Participatiu d’ADIF 
5 Investigar sistemes ecològicament més sostenibles i menys agressius. 
6 Canvi de posició del Carril Bici del carrer Girona al carrer Bruc. 

 

2.4 CARRER GIRONA EIX DE VIANANTS 

D’acord amb els objectius de la vocalia d’urbanisme i ecologia urbana l’Associació de Veïns i 

Veïnes de  la Dreta de  l’Eixample  seguim  impulsant  el procés de pacificació del  trànsit,  la 

recuperació  d’espais  pels  vianants  i  la  vida  del  nostre  barri,  conscients  de  que  una 

transformació  com aquesta precisa de  la  solidaritat  i  implicació del  conjunt de  la  societat 

civil. 

Com a primer pas per aquest objectiu es proposa la transformació del C/ Girona en un Eix de 

Vianants,  en  un  espai  alliberat  de  contaminació  atmosfèrica  i  acústica  i  en  una  àgora  de 

relació entre els veïns del Barri. La preocupació per aquest tema ve ja d’un temps enrere i va 

ser un dels aspectes  rellevants  tractats en el THINK TANK portat a  terme per  l’AVV DE al 

2014‐2015. La proposta de impulsar el Carrer Girona com eix de vianants es va presentar en 

públic en el marc de  la Festa Major de  la Dreta de  l’Eixample 2015  i va obtenir el un bon 

acolliment entre els veïns  i veïnes. El 2016 vàrem  constituir una Plataforma d’entitats  i el 

2017 i 2018 el Districte de l’Eixample va posar en marxa el Grup Impulsor del carrer Girona, 

en el qual hi hem participat com a entitat. 

Dèficits que cal corregir: 

‐  Un  barri  amb  un  espai  públic  configurat  bàsicament  per  carrers  amb molt  trànsit  de 

vehicles, mancat de zones verdes i sense espais de convivència ciutadana 

‐  Un  barri  amb mala  qualitat  de  l’aire  i  elevada  contaminació  acústica,  amb  índex    que 

superen els màxims  recomanats per  la OMS  ‐a  causa de    la  gran  intensitat del  trànsit de 

vehicles  en  el  conjunt  de  l’Eixample‐  i  que  suposen  problemes  de  salut  pública  per  als 

ciutadans. 

 

Oportunitats que tenim a l’abast: 

Tenim la oportunitat de convertir el Carrer Girona com a eix vertebrador del barri Dreta de 

l‘Eixample    que  enllaça  Ciutat  Vella  amb  Gràcia,  un  espai  de  comerç  de  proximitat  i  un 

recorregut  d’accés  al Mercat  de  la  Concepció,  un  itinerari  escolar  segur,  un  espai  públic  

ciutadà i una àgora per als veïns del barri.   

Amb aquest objectiu es va crear al 2016 una Plataforma, en  la qual participen nombroses 
associacions  i  persones  del  barri.  L'AVV  Dreta  de  L'Eixample  ha  seguit  impulsant  el 
desenvolupament  d’aquest  projecte  amb  col∙laboració  de  la  Plataforma  d’Entitats  fins  a 
convèncer als responsables polítics del Districte de  l’Eixample de  la necessitat de  la creació 
d’un  Grup  Impulsor  del  projecte  del  carrer  Girona  Eix  de  Vianants,  i  de  la  promoció 
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d’activitats  i  iniciatives  per  aconseguir  els  objectius  del  Compromís  ciutadà  per  a  la 
Sostenibilitat 2012‐2022, al qual està adherida la nostra entitat. Al desembre de 2017 es va 
portar a terme la primera convocatòria d’aquesta comissió impulsora, que s’ha anat reunint 
periòdicament  fins  el  2019.  Actualment  està  en  procés  d’elaboració  un  Pla  d’Usos  i  la 
urbanització està en fase de projecte, que serà igualment fiscalitzat pel Grup Impulsor. 
 
L’AVVDE l’any 2019 ha impulsat: 
 

 Jornada de treball oberta al veïnat. “El programa Superilles: pacificació als entorns del c. 
Girona a la Dreta de l’Eixample”, 12 de febrer de 2019. 

 Reunió del Grup Impulsor del carrer Girona Eix de Vianants. Presentació del Pla d’Usos. 12 
de novembre de 2019. 

 
 

 
 
 
 
 
 
PER AL 2020 PROPOSEM 
 

1 Mantenir la continuïtat del Grup Impulsor del projecte Carrer Girona Eix de Vianants, 
per poder debatre conjuntament. 

2 Aplicació de mesures de control dels efectes multiplicadors que aquest projecte pot 
produir en el seu entorn immediat: Elaboració d’un Pla d’Usos per regular l’activitat 
comercial. Regular el possibles efectes de Gentrificació, amb l’aplicació de polítiques 
de contenció de preus i limitació de la especulació. 

3 Presentació del projecte en el marc de  la  Festa Major:  Elaboració de pòsters que 
transmetin l’evolució del projecte  

4 Difondre al veïnat  la  informació  i calendari del projecte  i animar a  la participació  i 
debat del procés.  

5 Posar jardineres en el lloc del carril bici del carrer Girona. 
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2.5 PLA D’EQUIPAMENTS 

L'AVV  de  la  Dreta  de  l’Eixample  vol  evidenciar  l’existència  d’un  enorme  dèficit 
d’equipaments públics  i privats, una manca d’inversions  crònica  i un  tracte discriminatori 
respecte  altres  barris  de  les  mateixes  característiques.  Pensem  que  el  benestar  de  les 
persones  té  a  veure  amb  una  proximitat  dels  equipaments  de  barri,  no  només  d'aquells 
tradicionalment considerats  imprescindibles ‐ com son els educatius  i sanitaris, que en som 
deficitaris  ‐ sinó  també amb poder disposar dels casals de barri per a entitats‐joves  i gent 
gran, equipaments esportius per a  la pràctica de  l'esport col∙lectiu de  les entitats del barri. 
Residencies  i  centres  d'acollida  de  Gent  gran...  etc.  Disposar  d'equipaments  d'aquestes 
característiques ens permetrà passar d'un barri acollidor a un barri més cohesionat. 
 
La notícia de la tercera Subhasta de la Tresoreria de la Seguretat Social d’un equipament de 
5.200 m2  a  la  Ronda  de  Sant  Pere,  contravenint  la  Carta Municipal  de  Barcelona  va  fer 
despertar totes les alarmes en el moviment veïnal. Per a determinar el futur d’aquest edifici i 
d’altres que es podran disposar, treballem per analitzar els 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. 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 en  contrast amb  les  cada  cop més elevades  rendes dels bancs, 
oficines  i  hotels,  que  emmascaren  una  realitat  que  ha  entrat  en  un  progressiu 
d’empobriment. Aquesta pèrdua de poder adquisitiu efecte de la crisi, s’ha manifestat en el 
increment  de  la  demanda  de  places  d’ensenyament  públic,  en  un  districte  on  el  80%  de 
l’ensenyament  és  privat  o  concertat.  Per  aquesta  motiu  el  mes  de  desembre  de  2019 
l’AVVDE va redactar el  Informe Equipaments de  la Dreta de  l’Eixample, amb  l’objectiu de 
fer‐lo arribar a la Síndica de Greuges i al Consell de Barri, per tal de reclamar la redacció d’un 
Pla d’Equipaments. 
 
Demandes concretes d’equipaments en què l’AVVDE ha intervingut el 2019: 
 
•  Casal  de  Barri  a  Aragó  317.  Baixos  de  propietat municipal,  d’una  finca  adquirida  per 
l’Ajuntament pel sistema de tanteig i retracte. Proposta de Gestió Cívica del Casal de Barri a 
Aragó 317. 26 de febrer de 2019. 
•  Institut Angeleta Ferrer: demanda conjunta amb  l’Esquerra de  l’Eixample  i el Fort Pienc, 
imprescindible  en  un  districte  on  el  80%  de  les  places  d’ensenyament  són  privades  o 
concertades. Adherits a la “Plataforma Volem Institut Angeleta Ferrer” 
•  Taller Masriera  (Bailèn  70‐72):  edifici  catalogat,  tancat des de  fa  10  anys, de  propietat 
privada  i  actualment  en  venda  (Fundació  Pere  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.  
•  Acció  en  contra  de  les  segona  i  tercera  Subhastes  de  l’edifici  de  la  Tresoreria  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. Acció “Aturem  la Subhasta” realitzada el 
dia 20 de novembre de 2018 i l’Acció “Pengem Pancartes” del 29 de novembre de 2019. 
•  Redacció del Informe Equipaments 2019. 31 de desembre de 2019. 
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PER AL 2020 PROPOSEM 
 

1 Obertura de negociacions entre l’Ajuntament i la Seguretat Social per l’edifici de la 
subhasta de la Ronda de Sant Pere 41. 

2 Difusió de l’Informe Equipaments de la Dreta de l’Eixample 
3 Presentació al Consell de Barri de l’Informe Equipaments 2019 
4 Plataforma d’Entitats per sectors, Cultural, Educatiu, Esportiu...etc. 
5 Proposta de Gestió Cívica del Casal d’Aragó 317. 
6 Estudi dels equipaments esportius existents a les escoles privades 

 

2.6 TALLER MASRIERA ATENEU 

El Taller Masriera és un edifici del carrer Bailèn números 70‐72, que forma part del Catàleg 
del Patrimoni cultural de Barcelona Nivell B, dissenyat el 1882 per l’arquitecte Josep Vilaseca 
i Vilanova,  amb  l’encàrrec de  construir  el  taller de pintura dels  germans  Josep  i  Francesc 
Masriera.  L’any  1931  va  ser  transformat  en  el  teatre  “Studium”  per  l’arquitecte  Lluís 
Masriera, espai escènic que encara es  conserva, on  s’hi estrenaren  les primeres obres de 
Federico Garcia Lorca. Actualment aquesta edifici està tancat i s’ha postat a la venda. 
 
El 6 de setembre de 2017, l’AVV de la Dreta de l’Eixample, amb nombrosa representació del 
Districte  i  d’acord  amb  la  propietat,  la  Fundació  Pere  Relat,  vàrem  tenir  l’oportunitat  de 
poder entrar i visitar l’antic edifici del Taller Masriera. Desprès de la visita realitzada, volem 
reiterar  la  nostra  opinió  de  que  el  Taller Masriera  és  un  espai  imprescindible  per  a  les 
entitats i activitats ciutadanes del nostre barri. Es evident i segur que estem d'acord, que les 
seves  característiques  físiques  i  patrimonials  el  converteixen  en  una  ocasió  única  per 
esdevenir un dels equipaments de barri que tant necessitem.  
 
Pensem que l'existència del teatre “Studium” al seu interior el fa especialment adient per a 
activitats escèniques i que altres grans espais existents han de poder acollir un Ateneu per a 
les  entitats  de  la  Dreta  de  l'Eixample,  un  Casal  de  Barri  de  gestió  cívica,  com  a  espai 
alternatiu a la Casa Elizalde, un nou espai de relació veïnal, una Àgora.  
 
Amb aquesta objectius el 2018 tres entitats, l’AVVDE, el Cad¡sal la Dreixa i Òmnium Eixample 
varen crear la “Plataforma Masriera”: https://www.plataformamasriera.cat/. Enguany, el 15 
de  gener  de  2020  està  prevista  una  nova  visita  al  Taller Masriera,  on  assistirem  amb  el 
Regidor del Districte,  Jordi Martí, els Consellers  i el Regidor de Cultura de  l’Ajuntament de 
Barcelona Joan Subirats. Tanmateix l’AVVDE treballarà per a la realització d’una Jornada de 
Portes Obertes on el veïnat pugui visitar l’edifici i els seu interior. 
 
Reiterem la necessitat d’establir un conveni entre l’Ajuntament i la propietat. 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 
incrementar la seva protecció patrimonial. Ja al 2017 es van portar a terme diversos actes 
reivindicatius 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 vàrem seguir treballant amb l’objectiu de 
convertir el Taller Masriera en un equipament de barri, amb  la Castanyada Sound System 
organitzada pel Casal de Joves la Dreixa, el 17 de novembre 2018.  
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Durant l’any 2019 hem impulsat: 
 

 Tot l’any: Campanya de difusió i recollida de signatures de la Plataforma Masriera. 

 Web de la Plataforma Masriera 

 Creació d’una nova web Plataforma Masriera, nou logo i disseny de imatge 

 Jornada de presentació de la Plataforma Masriera Sant Jordi 23 abril de 2019  

 Jornada reivindicativa Guanyem el Taller Masriera. Casal de  Joves  la Dreixa, AVVDE. 16 
de novembre 2019. 

 Edició d’un Vídeo amb declaracions de personalitats de la cultura 

 Participació a la 5a setmana de la gent Gran 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019‐2020 

 

23 
 

 

 
 
 



                                                                                  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019‐2020 

 

24 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019‐2020 

 

25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



                                                                                  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019‐2020 

 

26 
 

 

 
 
 
PER AL 2020 PROPOSEM 
 

1 Difusió del Manifest del Taller Masriera i Campanya de Recollida de signatures. 
2 Convocatòria de la Plataforma Taller Masriera, lliurament de les signatures.  
3 Proposta de gestió de l’Ateneu. 
4 Jornades reivindicatives organitzades pel Casal de Joves de la Dreixa. 
5 Jornada de Portes Obertes en el marc de la Festa Major en col∙laboració amb el Grup 

d’arquitectes de l’Eixample (COAC). 
6 Festa Major: Projecte Escoles: “UN MAR DE DESITJOS PEL FUTUR DEL TALLER 

MASRIERA” en 3 passos”, caligrama‐poema visual. 
7 Projecte de Memòria Històrica vinculat al Taller Masriera. 
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2.7 PROJECTE EIXAMPLEM‐NOS! 

El desenvolupament de  la campanya   EIXAMPLEM‐NOS! es basa principalment en el treball 
voluntari dels membres de de l’AVVDE. Volem posar en marxa aquest projecte destinat a la 
difusió  i  coneixement  de  les  activitats  que  realitza  l’AVVDE,  així  com  els  seus  objectius  i 
finalitats.  L’AVV Dreta de  l’Eixample  té  també  com objectiu donar a  conèixer als  socis els 
programes o  accions  solidàries, projectes d’interès  i de  suport  les persones  i  fomentar el 
coneixement físic del barri.  
 
La Vocalia d'atenció a  les persones va  impulsar 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. L’any 2018 ens vàrem apropar al projecte 
Radars.  Així  mateix  oferim  la  nostra  col∙laboració  solidària  amb  el  Banc  del  Temps,  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  diverses  sessions  de 
cinema  a  la  Casa  Elizalde.  Finalment  aquesta  darrer  any  2019  ha  estat  ric  en  noves 
expressions de caràcter global a les quals també ens hem adherit, com la Vaga Feminista del 
8 de març, la Vaga mundial pel Clima i la Declaració d’Emergència Climàtica o el naixement 
de noves plataformes per  la  contaminació  com  “Eixample Respira”, amb  la qual hi estem 
adherits com a entitat impulsora. 
 
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, que són oportunitats 
per establir noves sinèrgies amb el veïnat.  
 
El 2019 hem fet: 
 
• Tot l’any: Assistència a les Comissions de la FAVB. 
• Febrer: Assistència a  la  Jornada: "IV  Jornada Ciutadana per una Fiscalitat  Justa". Col∙legi 
d’avocats. 11 de febrer de 2019.  
• Febrer: Participació al Curs de formació de l’equip de policia de barri, Sessió 11 de “Taula 
d’entitats”. UB Mundet. 25 de febrer 2019. 
• Març: Vaga Feminista del 8 de març de 2019. Adhesió i participació. 
• Maig: Festa Major: Concert Jove i Espai entitats. Carrer Girona, 31 de maig i 1 i 2 de juny. 
• Juliol: Participació a la Vaga Mundial pel Clima. Manifestació: 3 de juliol de 2019. 
• Setembre: Participació a la Primera Taula d’Emergència Climàtica. 26 de juny de 2019. 
 
Aquesta activitat EIXAMPLEM‐NOS! de Dinamització de l’AVV es formularà al llarg de l’any i 

té diverses vessants en estudi: 

 

 
 
 
 



                                                                                  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019‐2020 

 

28 
 

 
 
PER AL 2020 PROPOSEM 
 

1 Programar i Desenvolupar el projecte EIXAMPLEM‐NOS! 
2 Convocar reunions periòdiques amb les entitats 
3 Campanya de recollida de suggeriments 
4 Convocar Xerrades informatives 
5 Donar visibilitat als contingut reivindicatius a l’Espai Entitats de la Festa Major. 
6 Adherir‐nos a campanyes per la recuperació dels drets socials 
7 Millorar els serveis i la comunicació amb el soci amb mitjans més visuals i atractives 

tipus infografies  Carta d’Identificació del soci.  

 

2.8 PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 

La Dreta de  l’Eixample,  juntament amb Ciutat Vella són els dos barris de  la ciutat amb més 
concentració de Patrimoni Cultural de Barcelona. La Dreta de  l’Eixample té  la característica 
afegida del predomini estilístic del Modernisme, cosa que l’ha fet mereixedora de la inclusió 
de  l’obra  de  Gaudí  i  de  diversos  edificis modernistes  en  el  Catàleg  del  Patrimoni  de  la 
Humanitat per  la UNESCO,  i  la declaració de nombrosos Béns d’Interès Cultural Nacional, 
(BCIN) per part de  la Direcció General del Patrimoni de  la Generalitat. El conjunt urbanístic 
del  Pla  Cerdà,  va  ser  declarat  també  per  l’Ajuntament  de  Barcelona  Conjunt  Especial  de 
l’Eixample (1984), formant part del Sector de Conservació de l’Eixample, sota la potestat de 
la Comissió de Manteniment i Millora de l’Eixample (2003).  
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Malgrat aquest reconeixement per part d’organismes culturals nacionals  i  internacionals,  la 
situació actual de la protecció del patrimoni de l’Eixample deixa molt que desitjar i ha donat 
peu a nombrosos conflictes de Patrimoni. Els motius són els següents: La primera figura de 
planejament de l’era democràtica que va fer referència a la Protecció del Patrimoni, va ser el 
CATÀLEG  PATRIMONI  ARQUITECTÒNIC  I  HISTÒRICO‐ARTÍSTIC  (1979),  que  anà 
acompanyada de  l’Ordenança sobre protecció del patrimoni arquitectònic, històrico‐artístic 
de  la ciutat de Barcelona. Documents aprovats el 1979, tots dos  instruments van tenir una 
gran rellevància, però varen néixer massa tard, tres anys desprès d’haver‐se aprovat el Pla 
General Metropolità (PGM) del 1976, deixant l’esmentat CATÀLEG sotmès jeràrquicament a 
les  qualificacions  del  PGM,  amb  totes  les  contradiccions  que  comportava  el  conflicte 
d’interessos entre el reconeixement d’un sostre edificable per part del PGM i les proteccions 
del  Catàleg  del  Patrimoni  destinades  a  respectar  els  elements  originals.  Només  els  Béns 
Culturals d’interès Nacional  (BCIN) per mandat exprés de  la  Llei de Patrimoni de 1993, es 
varen lliurar d’una situació insòlita, que tinguem coneixement, només s’ha produït a la ciutat 
de Barcelona. 
 
Aquesta  situació  legal,  es  va  estendre  definitivament  a  tots  els  nivells  de  protecció  del 
Patrimoni,  inclosos  els  BCIN,  amb  la  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DE  LA  MPGM  PER  A  LA 
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC ARTÍSTIC del 2016, per la qual es va regular que totes 
les contradiccions entre PGM i Patrimoni, de tots els nivells, havien de passar per una figura 
de Planejament Especial o Derivat que  resolgués  la contradicció. En altres paraules, era el 
reconeixement  quantitatiu  del  sostre  edificable  sobre  totes  les  figures  del  Catàleg  i  la 
resolució  de  com  solucionar‐les:  1/  Enderrocar  el  bé  patrimonial  i  substituir‐lo  per  noves 
edificacions en contradicció amb la Llei del 1993 i els Sectors de conservació de l’Eixample, o 
2/ Deixar edificar remuntes sobre els béns patrimonials en contradicció amb la Llei del 1993, 
o 3/ Impedir  les remuntes  i compensar els sostre edificable amb altres ubicacions (ex. Casa 
Puig i Cadafalch) o bé per la via econòmica amb reclamació del lucre cessant. 
 
L’AVVDE durant l’any 2019 ha intervingut en els següents conflictes de Patrimoni: 

 Taller Masriera.  Bé  Cultural  d’Interès  Local  (BCIL),  qualificat  de  13E  amb  un  sostre 
edificable molt superior a l’actual. La inclusió d’aquests edifici en la proposta de MPGM 
del Deutsche Bank, i el trasllat de sostre edificable va provocar la protesta veïnal. 

 Casa  Alesan:  al∙legació  al  “Pla  de Millora  Urbana  per  a  L’Ordenació  Volumètrica  de 
l’edifici situat al Passeig de Sant Joan 110”,  26 de març de 2018. 

 Residència Esclaves del Sagrat Cor de Jesús. “Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana 
de concreció d'usos i Ordenació volumètrica de la finca situada al carrer Mallorca 234”. 
2019. 

PER AL 2020 PROPOSEM: 
 

1 Petició d’Ampliació de protecció Integral del Patrimoni del Taller Masriera. 
2 Encàrrec d’un Informe sobre l’estat del Patrimoni i dels sistemes de protecció. 

3 Petició al Consell de Barri de l’obertura d’un Debat sobre la vulnerabilitat actual del 

Patrimoni de l’Eixample. 

4 Repensar l’interior d’illa de la Torre de les Aigües 
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2.9 FESTA MAJOR 

Els  nostres  objectius  com  a  Associació  de  Veïns  i  Veïnes  també  són  els  de  fomentar  la 
cohesió social i la solidaritat entre els veïns del barri, a través dels actes artístics i culturals de 
la FESTA MAJOR de  la Dreta de  l’Eixample. Donar a conèixer els objectius  i el treball de  les 
entitats  organitzadores  dels  actes,  als  veïns  i  veïnes  del  barri,  generar  sinèrgies  comunes 
amb les diferents entitats del barri, en el marc del projecte FESTA MAJOR. 
 
A  les  anteriors  edicions  del  2017,  2018  i  2019  la  Festa Major de  la Dreta de  l’Eixample, 
l’AVVDE ha treballat en col∙laboració amb COREIXAMPLE, principal patrocinador de la Festa 
Modernista, però ens vàrem proposar també ampliar la nostra presència a l’organització de 
la amb l’ocupació de més trams del carrer Girona entre Aragó i Gran Via. 
 
Pensem que la FESTA MAJOR DEL BARRI, és l’espai adient per a les entitats. És l’ocasió que 
volem donar continuïtat al llarg dels propers anys. Volem treballar els valors de la inclusió i la 
solidaritat al barri. Volem promoure un barri compromès amb les persones més vulnerables i 
despertar un esperit solidari vers l'altre.  
Pensem que era el moment de donar un pas endavant  i que  l'AVV pugues  tenir un paper 
molt més  important  en  la  cohesió  social  entre  veïns  del  barri,  i  apropar‐nos  a  totes  les 
entitats, però especialment a les relacionades amb els joves‐ ja que son el present i sobretot 
el  futur  del  barri‐  i  aquelles  que  amb  els  seus  projectes  artístics  i  culturals  ens  ajudin  a 
promoure la solidaritat i la connectivitat entre la gent. 
 
Com en  les passades edicions, el 2019  la Festa Major gestionada per  l’AVVDE, disposà del 
tram  del  carrer  Girona,  entre  Consell  de  Cent  i  Diputació,  amb  la  organització  de  dos 
esdeveniments principals: l’Espai d’Entitats i el Concert Jove. 
 

 ACTIVITATS  PERMANENTS: Mostra  d'entitats  de  la  Dreta  de  l’Eixample,  La  Terrasseta 
veïnal  al  carrer  Girona  (Café  del  Centre),  el  Recuperem  el  Taller  Masriera  Mostra  i 
activitats per a infants, Pinta cares i manualitats infantils. 

 DIVENDRES 31 DE MAIG:  Encistella els  residus,  Taller de  vaixells  amb material  reciclat, 
Concert de la Coral del Casal de Gent Gran Carlit, Biblioteca Vivent : una biblioteca on els 
llibres són persones, Sessió de Scrabble en català i Nit de PD'S Feminista. 

 DISSABTE  1  DE  JUNY: Matí  d’il∙lustració  amb  la  Biblioteca  Sofia  Barat,  L'Aventura  de 
conèixer,  Concert Vermut, Dinar  Popular,  Campionat  de  botifarra  del  Centre  Comarcal 
Lleidatà,  Activitats  infantils,  Taller  de  gegants  inclusius  i  el  Concert  Jove  amb  les 
actuacions de:   Banda X 1 Dia (rap) + Sr. Wilson and the  Island Defenders (reggae) + Djs 
(hip hop, etc). 

 DIUMENGE 2 DE JUNY: Transeixample geganter 2019. Espai de circ  i pintacares. Torneig 
de Ping Pong. 
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PER A LA FESTA MAJOR DEL 5, 6 i 7 DE JUNY DE 2020 PROPOSEM: 
 

1 ACTIVITATS PERMANENTS: Mostra d'entitats de la Dreta de l’Eixample, estands AVV+ 

Casal  Joves: Acollida entitats veïnals  i  solidàries./ CORNER‐Racó de Memoria històrica del 

Barri./"Un Mar  de  Desitjos  per  al  Taller Masriera" Mostra  i  activitats  per  a  infants./ 

Exposició Fotografia del barri./ Mostra EIXAMPLEM‐NOS: presentació del  treball que 

desenvolupen les entitats./ La Terrasseta veïnal al carrer Girona.  

2 DIVENDRES 5 DE JUNY: Coordinació activitats veïnals a definir: Ass Amics Pg St Joan, 

Centre  Lleidatà/  CIPAIS  /  Taller  de  gegants  inclusius/  Eixample  Respira/  Banc  del 

Temps/ Fundació enllaç / Omnium Eixample  i altres. / Vespre  Jove: Bingo Musical/ 

Sopar‐concert Veïnal./ Nit de PD'S Feminista 

3 DISSABTE 6 DE JUNY: Matí d’il∙lustració amb la Biblioteca Sofia Barat, L'Aventura de 

conèixer  i  Projecte  Llibre  Gegant./  Activitats  infantils./  Concert  Vermut./  Dinar 

Popular./ Campionat de botifarra del Centre Comarcal Lleidatà./ Jornada de Portes 

Obertes del  Taller Masriera  en el marc de  la  Festa Major  en  col∙laboració  amb el 

Grup d’arquitectes de  l’Eixample(COAC)/ Activitats  infantils: Màgia  i Conta Contes/ 

Taller de gegants inclusius./ CONCERT JOVE. 

4 DIUMENGE 7 DE JUNY: Transeixample geganter 2020 i altres.  
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2.10 DINAMITZACIÓ JOVE‐LA DREIXA 

Des del 2017 el Casal Jove La Dreixa té un paper molt important en les reivindicacions i en les 
activitats  veïnals.  Aquests  darrers  3  anys  el  Casal  Jove  ha  anat  creixent  i  adquirint 
autonomia,  tot  i  que  ha  compartit  dotacions  pressupostàries  amb  l’AVV.  Ha  compartit 
esforços i èxits amb la majoria d’accions de la AVV i ha estat especialment protagonista en la 
Festa Major i en la Plataforma Masriera. 
 
La manca de disponibilitat d’uns espai de  trobada els ha portat  finalment,  i a  l’espera de 
l’imminent arribada del  local d’Aragó 317, a  ser acollits per “La Cruilla” a canvi de  la seva 
participació en la dinamització i la gestió del local. 
 
La Dreixa ha tingut la seva pròpia dinàmica en temes molt variats, fent formacions i establint 
sinèrgies amb diferents col∙lectius  joves. En aquests moments esta  inscrita en  la Federació 
de Casals de Joves de Catalunya i participa de les activitats que s’organitzen. 
 

   
 
 
 

 
 
   
PER AL 2020 PROPOSEM: un projecte propi per a la dinamització del Casal de Joves.  
La Dreixa també s’EIXAMPLA: 
 

1 Suport al SHED  
2 DINAMITZACIÓ INTERNA Col∙laboració mensual a la Cruïlla. 
3 SOSTENIBILITAT AMBIENTAL Suport a Plat. "Eixample respira" Sensibilització Interna a 

les veïnes. Zona de baixes emissions. L'amiant al barri 
4 FORMACIONS Feminisme, Urbanisme, habitatge, gestió econòmica i legal. 
5 ATENEU  TALLER  MASRIERA:  Plataforma  Taller  Masriera,  Accions  Setmana 

Arquitectura  2020,  Jornada  reivindicativa  4t  trimestre,  Assemblees  obertes  a 
Masriera. 

6 Difusió i noves adhesions. 
 
 

 


