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A/ PRESENTACIÓ DEL PROCÉS. DADES 
TÈCNIQUES 

1.QUI HI HA PARTICIPAT? 
 

 

 

Per tal de poder formar el grup de treball, es van convidar entitats registrades al 

Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i de les quals teníem constància d'un cert 

nivell d'orientació al barri. També es van convidar els representants dels partits polítics 

amb representació a l’Ajuntament i totes les direccions dels equipaments.  

  

Es va voler ampliar al màxim possible el ventall de participació. Amb aquesta finalitat, 

es va garantir que cap entitat amb una presència i acció significativa al barri o amb 

experiència de proximitat quedés exclosa a priori del procés. 

 

Distribució de les assistències segons els grups de pertinença: 
 

 
 

 

 

42,22%

15,56%

26,67%

15,56%

Representants d'entitats

Tècnics

Representants polítics

Responsables d'equipaments
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Com a secretaris dels grups de treball han participat els tècnics i tècniques de barri 

amb el suport de l'equip tècnic de la Fundació Segle XXI.  

 

Ateses les característiques del barri, la proposta de convocatòria inicial estava 

estructurada de la manera següent: 

 

3 associacions veïnals 

4 associacions de comerciants 

2 equipaments culturals públics 

4 representants de centres educatius públics 

3 representants de gent gran 

6 altres entitats i equipaments amb una vinculació especial al barri 

5 consellers dels grups municipals del districte 

1 conseller del barri 

1 tècnic de barri 

 

La convocatòria també va ser flexible, en el sentit que no calia que la representació de 

les entitats convocades fos sempre la mateixa persona ni que quedés limitada a una 

de sola. 

 

També es va convidar a les sessions dels eixos de Promoció Econòmica i Prevenció 

els respectius referents tècnics del districte. 

 

Llistat de participants als annexos. 
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2.Calendari de reunions 
 
 
 
 

 
Districte de l'Eixample 
 
Barri 
 

 
Comissions de seguiment i 

sessions Pla de futur 

 
Consells de barri 

 
La Dreta de l'Eixample 
 
Serveis de Territori 
València, 307, 3a planta 
 

 
19/05/2010 
Comissió de Seguiment 
 

 Presentació del procés 
 

 
 

 
La Dreta de l'Eixample 
 
Serveis de Territori 
València, 307, 3a planta 
 

 
14/06/2010 
Primera sessió del Pla de futur 
 

 Validació de la prediagnosi 
 Eix de promoció 

econòmica 
 

 

 
La Dreta de l'Eixample 
 
Serveis de Territori 
València, 307, 3a planta 
 

 
28/06/2010 
Segona sessió del Pla de futur 
 

 Serveis a les persones i 

equipaments 
 Associacionisme i 

participació 
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Districte de l'Eixample 
 
Barri 

 
Comissions de seguiment i 

sessions Pla de futur 

 
Consells de barri 

 
La Dreta de l'Eixample 
 
Serveis de Territori 
València, 307, 3a planta 
 

 
20/09/2010 
Tercera sessió del Pla de futur 
 

 Espai públic i convivència 
 Prevenció i seguretat 
 

 
 

 
La Dreta de l'Eixample 
 
Casa Elizalde 
València, 302 
 

 

 

 
06/10/2010 
Consell de Barri 
 

 Informació del 

procés 
 Recull temàtic 
 

 
La Dreta de l'Eixample 
 
Serveis de Territori 
València, 307, 3a planta 
 

 
19/01/2011 
Quarta sessió del Pla de futur 
 

 Devolució: presentació de 

l'esborrany del document 

final. Aprovació d'un text 

definitiu. 
 

 

 
La Dreta de l'Eixample 
 
Casa Elizalde 
València, 302 
 

 

 

 
02/02/2011 
Consell de Barri 
 Presentació del Pla 

de futur elaborat 
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B/ Resultats del procés de deliberació i 
consulta 
3.Línies estratègiques del Pla de futur segons els eixos 
de treball 
 

Amb relació als equipaments de proximitat es planteja la necessitat de planificar per 

als propers anys la cobertura dels mínims per barri que no s'assoleixen en àmbits 

determinats. Per assolir un barri amable amb les famílies cal un barri autosuficient en 

equipaments diversificats per a totes les edats i que afavoreixin la convivència. 

 

Per obtenir una bona qualitat de l'espai públic cal reduir sorolls, contaminació, brutícia, 

conductes incíviques, etcètera. La densitat de població i de circulació de persones fa 

més visibles les mancances i en facilita l'aparició. 

 

El comerç és un capital que cal mantenir invertint en formació i qualitat, i vetllant pel 

relleu generacional. Cal que el comerç creixi en vinculació al barri, que millori la seva 

cultura associativa i les relacions amb l'administració. També cal afavorir el comerç de 

proximitat, especialitzat, de qualitat i variat i que un Pla d'usos comercials en controli la 

concentració i l'ús de la via pública. 

 

El turisme té una presència i un impacte importants en el barri. És una font de riquesa i 

alhora de demanda de serveis. Cal prendre més mesures de suport per acollir-lo. 

 

Finalment, per construir una identitat de barri cal enfortir les relacions específiques de 

barri. La Dreta de l'Eixample ha de créixer en implicació i participació dels seus agents 

i cal crear una xarxa associativa coordinada per impulsar les dinàmiques més socials, 

fer créixer la identitat de barri i treure partit dels seus recursos i potencialitats. 
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Eix temàtic: Serveis a les persones i equipaments 

Línies estratègiques: 

 
• Aconseguir un barri per a tos i al servei del ciutadà. 

• Crear oferta de serveis esportius públics i gratuïts. 

• Afavorir un barri amable amb les famílies, per tant, amb prou equipaments i serveis per a totes les edats (per tal que el barri resulti atractiu 

per a nous residents). 

• Afavorir l'autosuficiència del barri. 

• Promoure les condicions per a un barri còmode per viure-hi. 

• Millorar les condicions de vida al barri amb atenció especial a les necessitats en equipaments i serveis per a la gent gran (centres de dia i 

altres). 

• Tenir en compte el jovent. 

• Promoure la vida de carrer i la convivència. 
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Eix temàtic: Espai Públic: Urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 

Línies estratègiques 

 
• Promoure les zones de vianants. 

• Promoure el turisme cultural (per exemple, amb casetes d'informació turística i plaques identificatives de la riquesa cultural. 

• Fer visible i protegir el patrimoni cultural (aparadors, façanes de locals, interiors d'illa, etcètera). 

• Potenciar l'educació viària. 

• Reordenar la circulació en general i replantejar el tramvia. 

• Millorar el servei de bicing.   

• Instaurar la matriculació de les bicicletes i fer que sigui obligatori dur casc. 

• Flexibilitzar l'autorització per dividir pisos grans.  

• Incrementar l'habitatge protegit. 
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Eix temàtic: Comerç, ocupació, empreses i mercats 

 

Línies estratègiques: 

 
• Fer possible un barri amb uns comerços i negocis que funcioni i sobrevisquin, formant i fomentant el relleu generacional (per exemple, a 

l'entorn de la remodelació de l'eix del passeig de Sant Joan). 

• Afavorir un mercat del barri i per al barri, que estigui vinculat a l'activitat cultural. 

• Promoure els productes autòctons als mercats per fomentar els aliments a l'època adequada per menjar-los. 

• Promoure el comerç de proximitat: especialitzat, de qualitat i variat, tant en productes com pel territori (caldria estudiar la viabilitat d'un pla 

d'usos per a tot el barri). 

• Potenciar les relacions entre l'administració i el teixit comercial.   

• Augmentar la implicació dels propietaris en la vida del barri. 

• Millorar la cultura associativa dels comerciants per potenciar més els eixos comercials. 

• Donar més suport a l'ocupació i la formació (de proximitat), amb nexes de comunicació entre les entitats, els veïns i l'administració per 

establir els criteris de formació ocupacional.  

• Fomentar les escoles de comerç que permetin mantenir els negocis tradicionals. 

• Promoure un barri amb moltes empreses, però sense que es converteixi en un barri dormitori. 
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Eix temàtic: Convivència, prevenció i seguretat 

Línies estratègiques  

 

• Generar espais de trobada o "places majors". 

• Facilitar la integració i l'intercanvi cultural entre els ciutadans d'orígens diferents. 

• Promoure la integració lingüística. 

• Oferir serveis de suport a la gent gran (teleassistència, etcètera). 

• Vetllar pel compliment de la normativa de locals. 
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Eix temàtic: Associacionisme i participació 

 

Línies estratègiques: 

 
• Augmentar la implicació (des del comerç als propietaris d'habitatges). 

• Millorar la participació; per tant, el districte ha d'apostar amb més força pel foment de la participació. 

• Fomentar la coordinació i crear una xarxa associativa al barri. 

• Fer un barri més social. 

• Implicar el barri en l'àmbit de la política pública i social real. 

• Aconseguir un barri més equilibrat (comerç, xarxa d'entitats, etcètera) i menys especulatiu. 
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C/ Conclusions- document de resum d'idees 
principals  
 

L'experiència ha estat positiva. Hi ha hagut menys participació de la que es desitjava, 

però s'ha desenvolupat en un to col·laboratiu i distès que fa pensar que hi hauria la 

possibilitat de donar-li continuïtat en nous plantejaments de participació. Els resultats 

obtinguts són un recull d'inquietuds que majoritàriament reflecteixen manifestacions 

que la ciutadania i les entitats ja han estat fent de manera dispersa en diversos canals 

de participació ciutadana, i que ara tenim recollits i ampliats en un únic document. Per 

tant, ens permet elevar a tendència el que en altres moments s'ha manifestat com a 

anècdota.   

 

Les dimensions del barri i de la seva població plantegen que més enllà de l'horitzó 

estratègic de cobrir els mínims en equipaments de barri, caldrà pensar a superar 

aquests mínims en un tipus d'equipaments públics determinats, com és el cas de la 

gent gran. 

 

Es confirma que el comerç, els seus propietaris i treballadors i els seus usuaris són un 

motor d'activitat i dinamisme que genera necessitats i oportunitats, i així es veu reflectit 

en diversos apartats. Per contra, hi ha altres àmbits amb un potencial fort que no es 

troben desenvolupats amb la profunditat que mereixen en aquest Pla de futur. Ha 

pesat no tenir antecedents sobre els quals fer avançar una diagnosi compartida i un 

consens sobre objectius compartits, i haver hagut d'iniciar un treball amb perspectiva 

territorial específica de la Dreta de l'Eixample. 

 

També es pot observar que hi ha molts aspectes que podrien reproduir-se per a molts 

altres barris de la ciutat i, per tant, també per a tota la ciutat. En aquest aspecte podem 

dir que les aspiracions de la ciutadania de la Dreta de l'Eixample no difereixen 

significativament de les de la resta de la ciutat, però en alguns moments hi pot haver 

contribuït la dificultat de trobar les necessitats més específiques d'un barri que —com 

s'apunta a la diagnosi—, per les seves característiques, encara costa de veure i viure 

com a tal. 
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La sessió de devolució va reafirmar els temes que havien anat sortint en les sessions 

anteriors i va servir per remarcar alguns àmbits que causaven una preocupació 

especial o alguns temes que podrien resultar prioritaris a l'hora de començar a 

convertir les línies estratègiques en mesures concretes d'actuació en un futur proper: 

la imatge i la preservació del patrimoni arquitectònic del barri, l'activitat comercial com 

a motor econòmic i de qualitat de l'entorn i els equipaments com a necessitat per a la 

qualitat de vida dels seus residents. 

 


