
COORDINADORA D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES DE L’EIXAMPLE 

 
 
Benvolgudes Regidores Sra. Laia Bonet i Sra. Montserrat Ballarín,  
 
Des de les AVV dels barris de l’Eixample vam valorar molt positivament que, amb tota la 
transformació que s’està produint, s’aprovessin els Plans d’Usos específics per a tot el barri 
de Sant Antoni primer, i per a la zona d’influència del carrer Girona després. I que 
provisionalment s’aprovés també una moratòria per a la concessió de noves llicències 
d’activitat als baixos de tot el Districte, que caducarà a primers de març, però que donava 
temps per treballar i aprovar definitivament el Pla d’Usos de tot l’Eixample.   
 
Amb molta preocupació, però, vam llegir ahir als mitjans de comunicació que us 
desmarcàveu de l’acord que se’ns havia explicat el dijous de la setmana passada a la 
Comissió de Seguiment d’aquest tema, que ja consideràvem molt de mínims.   
 
Penseu que a l’Eixample ja arribem tard en molts casos, i és imprescindible regular més 
estrictament la concessió de llicències d’activitats per evitar els “monocultius” que es va 
estenent com a una taca d’oli, amb els problemes que això crea al veïnat i al propi comerç 
de proximitat, que no pot competir. 
   
Posar ordre no és frenar l’activitat econòmica, sinó tot el contrari, garantir que aquesta es 
desenvolupi de forma equilibrada. No hem après suficientment del que passa si no es 
regula, amb exemples com el del carrer d’Enric Granados, que ja s’estén per Aribau i altres? 
Atenció, perquè amb els nous Eixos Verds s’afectaran els seus entorns, no només els carrers 
estrictes. Amb 3.300 bars i restaurants, no creieu que s’ha de limitar el creixement, 
orientant-lo exclusivament cap els pocs carrers encara no saturats? 
  
Amb tota la contundència, perquè ens hi juguem el futur dels nostres barris, reclamem que 
es mantingui la regulació ja aprovada en zones tant tensionades com la del barri de Sant 
Antoni i els entorns del carrer Girona, que han funcionat raonablement bé i eren de mínims 
(en algun cas fins i tot s’ha quedat curta, com les terrasses del carrer Parlament). I que al 
proper Ple Municipal de la setmana vinent s’aprovi un Pla d’Usos real, que posi ordre a tot 
el Districte, no només als carrers en transformació.   
 
Atentament,  
 
 
COORDINADORA D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES DE L’EIXAMPLE 
 
Coordinadora, Trini Capdevila 
AVV Fort Pienc, President Quim Mallen  
AVV Sagrada Família, President Joan Itxaso 
AVV Sant Antoni, President Pep Sala  
AVV Esquerra de l’Eixample, President Joan Vey  
AVV Dreta de l’Eixample, President Jaume Artigues 
FAVB Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona, Presidenta Ana Menéndez 


