
Serveis Generals i Coordinació Territorial 
 

 
 
 
 
 
 

Pla de futur del barri de 
l'Antiga Esquerra de 

l'Eixample 
2010-2020 

Districte de l'Eixample 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Serveis Generals i Coordinació Territorial 
 

A/ PRESENTACIÓ DEL PROCÉS. DADES 
TÈCNIQUES 

1. QUI HI HA PARTICIPAT? 
 
 
 

 

 

Per tal de poder formar el grup de treball, es va convidar totes les entitats de la 

Nova i Antiga Esquerra de l’Eixample 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 d'ambdós barris. 

 

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. De la mateixa 

manera, en cap moment es va especificar un límit d'assistents per entitat.  

 

Composició de la Comissió de Plans de futur 
 
Entitats:  

• Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample 

• Associació de Veïns del Parc de l’Escorxador 

• Amics del Passatge Pellicer 

• Associació de Comerciants de l’Eix Model-Sopena 

• ACEGAL. Associació Catalana d'Empreses per a Gais i Lesbianes 

• CGB. Col·lectiu Gai de Barcelona 

• Ballets de Catalunya 

• Club de la Bona Taula 

• CIPAIS  

• Camí Amic 

• Associació Esportiva de l’Eixample 

• Agrupament Escolta Itaca 
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Equipaments: 
 

• Centre Cívic Golferichs 

• Escola Joan Miró 

• Escola Mallorca 

• Escola Auró 

• Biblioteca Joan Miró 

• Biblioteca Lola Anglada 

• CSS Nova Esquerra de l’Eixample 

• CSS Antiga Esquerra de l’Eixample 

• Espai de Gent Esquerra Eixample 

• Casal de Gent Gran M. Aurèlia Capmany 

• Centre Esportiu Joan Miró 

 
Representació política: 
 

• Sra. Carme Mata, consellera del PSC adscrita al barri Antiga Esquerra 

• Sr. Jesús Zerquera, conseller del PSC adscrit al barri Nova Esquerra 

• Sr. Josep Maria Serrano, conseller d'ERC 

 
Secretaris de la comissió: 

 

• Carmelo Alcalde, tècnic de barri de l’Antiga Esquerra  

• Imma Aguilar , tècnica de barri de la Nova Esquerra 
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Distribució de les assistències segons els grups de pertinença: 

 
 

 

 

 

  

51,61%

11,29%

8,06%

29,03%

Representants d'entitats

Tècnics

Representants polítics

Responsables d'equipaments
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2. Calendari de reunions 
 
 
 

 
Districte de l'Eixample 
 
Barri 
 

 
Comissions de seguiment i sessions Pla 

de futur 

 
Consells de barri 

 
L’Antiga Esquerra de 

l'Eixample 
 
Centre Cívic Golferichs 
Gran Via, 491 
 

 
19/04/2010 
Comissió de Seguiment del Consell 

de Barri 
 

 Anunci del procés, explicació 

resumida i anunci de la data de 

la primera sessió. 
 

 

 

 
L’Antiga Esquerra de 

l'Eixample 
 
Centre Cívic Golferichs 
Gran Via, 491 
 

 
01/06/2010 
Primera sessió del Pla de futur 
2 hores 
 

 Presentació del procés: El Pla de 

futur. Objectius. Mètode de 

treball. Calendari. 
 Document de diagnosi. 

Presentació, aportacions dels 

assistents i validació. 

 

 
L’Antiga Esquerra de 

l'Eixample 
Centre Cívic Golferichs 
Gran Via, 491 

  
12/07/2010 
Consell de Barri. 
Anunci del procés. 
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Districte de l'Eixample 
Barri 

 
Comissions de seguiment i sessions Pla 

de futur 

 
Consells de barri 

 
L’Antiga Esquerra de 

l'Eixample 
 
Centre Cívic Golferichs 
Gran Via, 491 

 
07/7/2010 
Segona sessió del Pla de futur 
2 hores 
 Devolució del treball elaborat a la 

reunió anterior. 
 Validació definitiva de les 

prediagnosis. 
 Treball eixos: 

• Serveis a les persones 

• associacionisme i 

participació. 
 

 

 
L’Antiga Esquerra de 

l'Eixample 
 
Centre Cívic Golferichs 
Gran Via, 491 

 
15/09/10 
Tercera sessió del Pla de futur 
2 hores 
 Devolució: presentació de 

l'esborrany del document final. 
 Treball eixos: 

• Espai públic, urbanisme 

• Mobilitat i transport 

• Comerç, ocupació, empreses 

i mercats 

 

 
L’Antiga Esquerra de 

l'Eixample 
Centre Cívic Golferichs 
Gran Via, 491 

 
26/01/11 
Quarta sessió del Pla de futur 
1 hora 
 Validació del document final  
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B/ Resultats del procés de deliberació i 
consulta 
3.Línies estratègiques del Pla de futur segons els eixos 
de treball 
 

El punt de partida de la definició del barri que volem, tal com hem anat explicant, ha 

estat un treball conjunt de totes les entitats que han volgut participar en aquest procés, 

i que pertanyen als barris de l’Antiga i de la Nova esquerra de l’Eixample com una 

unitat, tot i que finalment s’han creat dos documents diferenciats per als dos barris. 

A l'Antiga Esquerra de l’Eixample, és difícil parlar d’un sentiment de barri, atès que les 

mateixes característiques urbanístiques del Districte fan que sigui impersonal, i que no 

es tingui tendència a fer vida de barri.  

És important destacar que, a tots els eixos, la demanda més unitària ha estat la de 

voler un barri "barri" i el fet de tenir una plaça o un espai de trobada que faciliti la 

connexió entre el veïnat i les entitats. Tot i l'obertura d'interiors d'illa i la pacificació del 

carrer Enric Granados i de l'avinguda de Roma, el barri no disposa de cap gran espai 

obert que faci aquesta funció.  

Com a demanda específica de l'Antiga Esquerra hi ha la necessitat de crear 

equipaments de tot tipus i que siguin propers i proporcionals a la població del barri. A 

diferència de la Nova Esquerra, l'Antiga Esquerra no té equipaments per a la població. 

La població de l'Antiga Esquerra fa servir els equipaments de la Nova Esquerra, i 

alguns estan col·lapsats a causa de la densitat de població de tots dos barris. Cal 

afavorir espais de trobada i relació per a joves, però també per al veïnat en general, ja 

sigui espais oberts o tancats.  

Altres reivindicacions fan referència a la contaminació, tant acústica com atmosfèrica, 

a causa dels locals d'oci nocturns, que són molt nombrosos al barri, i al trànsit de la 

ciutat que passa pel barri, a causa de la seva situació de centralitat. 

Cal tenir present també el manteniment de carrers, sobretot l'estat de les voreres i la 

neteja i l'ordenació de l'espai:  motos a les voreres, bicicletes, aparcaments, vetlladors, 

el trànsit, etcètera. 

També ha sorgit la necessitat d'establir una bona coordinació entre les nombroses 

obres existents arreu del barri, de millorar l'atenció social a les famílies sobretot en 

moments de crisi i de potenciar el comerç de proximitat.   

Per últim, es coincideix a reivindicar més moviment associatiu, amb suport del Districte 

a tots els nivells, i a pensar en una xarxa d’entitats.  
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Eix temàtic: Serveis a les persones i equipaments 

Línies estratègiques  

Aconseguir crear un barri en el sentit ampli del terme. 

Construir més equipaments de tot tipus. És un barri amb molta població, i els equipaments i serveis estan col·lapsats. 

Crear serveis d'atenció a les famílies. Això significa crear serveis, programes i equipaments per a tots els membres d'una família: gent 

gran, infants, etcètera, prestant una atenció especial a aquelles famílies que ho necessitin. 
Disposar d'espais de trobada per a la gent gran: casals. 

Crear espais que tinguin en compte els joves, per tant, és necessari pensar en espais (oberts o tancats) on es puguin trobar i relacionar-

se. 
Crear un espai en un altre centre cívic o casal de barri que estigui al servei del barri, és a dir, que sigui un referent de trobada veïnal i per 

a les entitats del barri i no de ciutat. 

Fomentar el treball en xarxa entre els diferents equipaments, per tal d'aconseguir polítiques més completes. 
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Eix temàtic: Espai públic. Urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 

 

Línies estratègiques  

Pensar espais per a la gent. 

Crear un espai de trobada veïnal. 

Crear espais per a la gent jove. 

Millorar el manteniment dels carrers, les obres i els equipaments. 

Crear una plaça de barri. 

Crear més espais verds. 

Millorar la freqüència del transport públic. 
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Eix temàtic: Comerç, ocupació, empreses i mercats 
 

Línies estratègiques  

Incrementar el suport al comerç de proximitat: disminuir la pressió fiscal i la burocràtica 

Vetllar perquè es compleixi la normativa comercial amb la implantació de més mesures de control i sancionadores. 

Implementar mesures que fomentin el relleu generacional dels comerços i negocis, creant més facilitats i disminuint-ne la rigidesa. 

Fomentar el petit comerç variat i de qualitat. 

Fomentar mesures que impulsin l'emprenedoria. 

Fomentar mesures que fomentin el comerç de barri. 

Crear polítiques que fomentin l'arrelament en general, i el comercial en particular. 
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Eix temàtic: Convivència, prevenció i seguretat 

Línies estratègiques  

Incrementar els serveis de neteja. 

Potenciar les iniciatives de la comunitat per tal de fomentar la convivència. 

Fomentar el civisme. 
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Eix temàtic: Associacionisme i participació 
 
Línies estratègiques  

Fomentar la xarxa entre entitats i equipaments per tal d'aconseguir un barri dinàmic. 

Fomentar la participació del barri mitjançant la implicació de les entitats, del districte i amb la creació d'una plaça / espai de trobada. 

Crear espais de trobada interrelacionals (edats diferents, col·lectius diferents) per tal de facilitar la identitat de barri. 

Potenciar la Festa Major entre els veïns i veïnes per tal de fer-la més viva. 

Incrementar el suport a les entitats per tal d'aconseguir un barri més associatiu (difusió, comunicació, organització dactivitats, etcètera). 

Fomentar l'educació en la participació. 
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C/ Conclusions- document de resum d'idees 
principals   
 

El treball per tal d’elaborar els plans de futur de barri ha servit principalment per 

establir un espai conjunt, amb diferents entitats del barri que no es coneixien, personal 

tècnic, representació política, direcció d’equipaments i persones del barri en particular. 

 

S’ha treballat basant-se en el procediment plantejat per tal de disposar del Pla de futur 

del Barri de l'Antiga Esquerra de l’Eixample 2010-2020, focalitzant diferents àmbits 

d’actuació, els quals hem anomenat eixos de treball: serveis a les persones i 

equipaments; espai públic, urbanisme, mobilitat i habitatge; comerç, ocupació, 

empreses i mercats; convivència, prevenció i seguretat, i associacionisme i 

participació. 

 

Cal destacar la bona disposició a la feina i el bon clima de treball des del 

començament al llarg de totes les sessions. 

 

La principal conclusió d’aquest treball és la reivindicació per part dels participants d’un 

barri. És destacable que, com hem anat dient al llarg del document, l'Antiga Esquerra 

de l’Eixample és un barri impersonal, en el qual és difícil trobar un sentiment de 

pertinença. Es demana un barri on es fomenti la relació veïnal, per mitjà d’espais de 

trobada i relació, ja sigui en equipaments tancats per a tots els segments de població, 

o oberts com poden ser places o jardins. 

 

Un altre aspecte a destacar és el reconeixement de les entitats existents, ja siguin 

entitats veïnals, o bé entitats més adreçades a sectors concrets, que dia a dia van 

construint el que poden ser les bases d’aquest treball en xarxa i d’aquest foment de la 

relació que es demana contínuament. 

 

Ha estat un procés de participació molt dirigit però que ha posat les bases d’un grup de 

treball per a accions territorials futures. 

 

És feina nostra el fet de poder millorar els processos participatius i enfortir el treball de 

cohesió entre les entitats per tal de poder generar dinàmiques participatives en les 

quals el treball conjunt amb el personal tècnic ha de dur a terme propostes que facin 

realitat el sentiment de pertinença a un barri. 
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Tot i que ha estat un treball intens i limitat en el temps, cal tenir en compte les 

aportacions que s’han fet, reforçant i assumint la tasca que ens queda per endavant.  

És important que els participants en el procés sentin que les seves aportacions han 

servit per transformar el barri en el que ells desitgen. 

 


