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PROPOSTES DE PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE BARRI, 
PROPOSADES PER LA CIUTADANIA A TRAVÉS DEL" DECIDIM", 

1-Manquen àrees de Joc i entrenament esportiu a l’aire lliure 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barriesquerraeixample/f/2896/proposals/24897 

penso que caldria renovar i ampliar les dotacions per a que els nens puguin fer activitat física i 
social. També pensar en adolescents i adults. Treure els cotxes i pintar espais per vianants  està 
bé, però els nens de més de 6 anys ja no es conformen amb això. Necessiten reptes adequats. 

2-Problemàtica terrasses Enric Granados 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barriesquerraeixample/f/2896/proposals/24901 

El carrer Enric Granados està sobresaturat de terrasses, aquest és un problema de fa molts 
anys, l'espai públic està ocupat per la iniciativa privada de grans empreses que han obert bars 
indiscriminadament en el nostre carrer, expulsant els veïns que no podem viure a les nostres 
cases pel soroll i molèsties que representen. 

Amb la pandèmia la cosa ha empitjorat per la manca de control de normes i per haver deixat 
posar les taules en número infinit. 

3-Deixadesa del barri 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barriesquerraeixample/f/2896/proposals/24883 

M'agradaria que es pogués debatre sobre la involució que està patint el barri de l'Eixample 
Esquerra. La brutícia dels carrers i petits parcs interiors, els contenidors a revessar de brossa 
variada. També la poca i insuficient il•luminació que tenen els carrers. 

4-Espais verds: insuficients, inexistents, grisos o poc diversos. 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barriesquerraeixample/f/2896/proposals/27654 

Manquen espais verds on fer vida comunitària. Només hi ha dos parcs amb aquesta funció i 
queden curts. 

La resta d'espais verds son insignificants, enrajolats, gespes inútils... 

Model: ciment no, més natura! 

Gestió: 

Les finques eliminen ruscos d'abelles clandestinament 

La falta de sol de terra impedeix els nens jugar a l'estiu, passejar els gossos en onades de calor, 
i el terra rellisca més. 

Pedagogia biològica i de promoció de la diversitat. 
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5-Superilla Eixample 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barriesquerraeixample/f/2896/proposals/24902 

• Postura de Eixample Respira sobre la Superilla Eixample 

• Preguntas sobre el proceso de elaboración de la propuesta y participación ciudadana 

• Preguntas sobre la valoración técnica de la propuesta 

• Contrapropuesta a titulo personal 

6-Carrils bici a Aribau i Muntaner 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barriesquerraeixample/f/2896/proposals/24947 

El barri no compta amb cap carril bici vertical unidireccional i ample (hi ha bidireccionals 
estrets). Als carrers d'Aribau i Muntaner hi ha un espai excesiu pels cotxes, que en cap de 
setmana fan servir d'aparcament. Llavors, m'agradaria saber si l'Ajuntament té previst de fer-
ne carrils bici en aquests carrers (de fet, Muntaner ja en té entre Ronda de Sant Antoni i Gran 
Via, una vergonya de només una illa que hauria d'ampliar-se al nostre barri aviat. 

 

7- Replantar/reconstruir arbres/escocells desapareguts a tots els carrers del barri 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barriesquerraeixample/f/2896/proposals/29377 

Proposo que es revisi a tot el barri l'estat actual de l'arbrat de carrers i els seus escocells, i que 
es reposin amb celeritat, d'una banda, els arbres desapareguts d'escocells, i d'altra, els 
escocells i arbres eliminats, de forma inexplicable, a causa de guals d'accés a tallers de 
vehicles, aparcaments privats, etc. Poso com exemple d'aquesta última situació el tram del 
carrer Aragó entre Comte d'Urgell i Villarroel. 

 

8.- Retirada de motos aparcades a les voreres 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barriesquerraeixample/f/2896/proposals/29376 

Les voreres de l´Eixample segueixen plenes de motos aparcades de forma il·legal. La gran 
majoria en semi-bateria, ocupant entre un 30 i 50% de la vorera. Per davant d´escocells, a 
menys de 2m de pas de vianants i moltes accedint a la vorera amb el motor en marxa. 

Demanem que s´apliqui la normativa i es retirin les motos aparcades il·legalment i es treballi 
per canviar la normativa i alliberar les voreres de motos totalment, condició per crear una 
ciutat més sostenible i caminable. 
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