
Taller 6 juliol 2015 a “Germanetes” 

RESULTATS JORNADA DE TREBALL 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNES I VEÏNS + RECREANT CRUILLES + 

ASSEMBLEA DE L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE 

 
L’oportunitat de transformar dos trams de Consell de Cent 

A partir del debat sobre la Superilla de l’Esquerra de l’Eixample, les experiències de l’AVVEE i 
el Camí Amic, les activitats de l’Espai Germanetes i Recreant Cruïlles, el Mercat de Pagès, 

l’èxit de la “Rambla del Barri” a la Festa Major, i ara l’obertura d’un institut nou... 
 

Punt de partida. Imatge de com estan actualment aquest dos trams de Consell de Cent: 

 
1r grup de treball (resum Annabel Jové, també sobre la part general) 

1. CONVOCATÒRIA. 

2. DINÀMICA DE LA JORNADA DE TREBALL I MATERIAL DE TREBALL.  

3 RESULTATS DELS TRES GRUPS. 

4.  CONSIDERACIONS GENERALS. 



 

1. CONVOCATÒRIA. 

 

Títol de la sessió  . Taller de propostes- 

Data i temporització Dilluns 6 de juliol de 2015. De les 18 hores a  les 21 hores  

Lloc Espai de Recreant Cruïlles a Germanetes. C/ Viladomat cantonada 

Consell de Cent  

Participants Entitats convidades i veïnat  

Necessitat, raons  Davant la urgència i la imminent obertura del nou Institut i del parc 

provisional, així com el nou context polític, volem realitzar una jornada 

de treball amb les diferents entitats, col·lectius i veïnat interessat del 

barri. 

Objectius de la sessió  1. Concretar propostes d’intervenció i urbanització dels trams 

de carrer Consell de Cent (Entre Calàbria i Comte Borrell) per la 

seva pacificació-peatonalització immediata. 

2.Incidir en el disseny definitiu del parc provisional del parc 

de Germanetes (3500 metres) recuperant el document del 

procés participatiu que es va realitzar: “Quin espai volem?” 

3. Compartir i consensuar uns terminis i criteris per la 

realització d’un debat obert, argumentat, pausat i rigorós sobre 

el disseny, usos i ubicacions definitius de l’integralitat del solar i 

el seu entorn per la tardor. 

Programa previst 

 

 18:00 a 18:15, Presentació sessió de treball 

 18:15 a 20:15  Propostes i definició Consell de Cent i Parc 

Provisional 

 20:15 a 21:00, Establir criteris metodològics i terminis 

necessaris  per un procés públic de debat sobre els solar 

de Germanetes (5000 m2). 

 21:00  h  Cloenda. 

Pas següent Els resultats obtinguts es traslladaran al Districte i es sol·licitarà una 

trobada amb el nou regidor per fer-li arribar. 

 

2. DINÀMICA DE LA JORNADA DE TREBALL I MATERIAL PER TREBALLAR 

18.00 Arribada i 

benvinguda.  

A l’inici som d’entre 10 a 12 persones, poc a poc van arribant-se més fins a 

vorejar les 40 persones al finalitzar la jornada.   

18:20 a 18:40 

Plenari: Context i 

proposta treball 

en grup 

En plenari: Guillermo modera. Salutació i proposta de treball en grups. 

Enquadrament: de què s’ha de tractar.  

Xavier: Excel·lent síntesi de l’evolució històrica de l’espai i la reivindicació 

veïnal.  

Francesc Magrinyà: Conseller del districte: Contextualitza el treball a 

realitzar.  

 Primeres intervencions. Presentació de Toni Coll, nou conseller tècnic del 

Districte. 

18: 40 a 20:15 

Treball en grup 

Treball en 3 grups amb les mateixes directrius:  Que fer amb el tram de 

fora? És a dir, les dues cruïlles del carrer Consell de cent, entre l’Institut 

que s’està edificant i l’espai germanetes.  

20:15 a 20:45 Resum en plenari per part d’un/a portaveu de cada grup, dels principals 



Plenari: Posada 

en comú  

elements comentats,  resultats i conclusions  

20:45 a 21:00, 

Síntesi  

Síntesi context,  per part del Guillermo dels elements essencials dels debats 

generals 

21:00 a 21:15 

Tancament  

Comentaris i consideracions finals. 

Acomiadaments i tancament de la jornada.   

 

3. RESULTATS DEL GRUP A 

Aclarit l’enquadrament: “Fer propostes i parlar de fora de l’illa, dels trams de carrers identificats, 

de la calçada, tot i tenint en conte la interacció amb el de dins”. 

Establerts els rols de moderació, torn de paraules i secretaria, el debat del grup 1, gira entorn les 

següents qüestions 

1. Eixample: Mes gran i més 

contaminat. Lícit és 

demanar pacificació i 

peatonització de dues illes 

L’Eixample és el districte més poblat, més massificat, més gran i 

amb major contaminació de Barcelona. És una demanda veïnal, si 

més no, justa i coherent i lícita, que, al menys en algunes de les 

seves illes es plantegi la pacificació i la peatonització.  

2. Espai públic com a màxima 

expressió democràtica de 

la  ciutadana 

Frase de Carme Freixa (experta en usos socials del temps i dels 

espais) amb el convenciment de que el nou consistori serà porós, 

escoltarà i realitzarà les accions que el propi veïnat proposa a la 

Casa Gran.  

3. Viari 15-30 km/ h i canvis 

de direcció impel·leixen la 

conducció ràpida. 

Viladomat com a via bàsica. 

Alentir la velocitat i els canvis de direcció, expulsen la velocitat, 

posant per exemple  Avinguda de Mistral. Es parla del Sr Rueda. 

ideòleg de superilles-. La tècnica de super illes comenta que està 

–o estava- previst també que el carrer Viladomat sigui "via 

bàsica (destinada a vehicles de pas / autobús).  

4. Proposta: des de cotxes 0  

a un imprescindibles sol 

carril.  

Desprès de considerar la possibilitat de prohibir el trànsit de 

forma total, es consensua que un carril és imprescindible pel 

transit particular rodat pels usos més basics del veïnat, 

personals i professionals.  

5. Evitar la proliferació de 

terrasses, el que no vol 

ser. 

Envaïment de l’espai públic per a usos privats, Enric Granados o 

Blai com a exemples a evitar, evitar excés de terrasses. 

6. Potenciar la salut i el  verd 

la zona. Apostar per 

itineraris saludables.  

S´apunta la idea de vestir de verd la zona: horts i elevats,  

foment d’altres comerços, fomentar altres tipus comerços:  

comerç just, de proximitat, artesà, proper. Apostar per la salut, 

estris per fer gimnàs al carrer. Cadires .  

7. Codissenyar les noies i els 

nois de l’institut  

Donar protagonisme a les noies i nois de l institut, Codissenyar 

també el seu espai. 

8. Mètode de “líving lab”, 

territoris del coneixement 

Posar a pensar des de l’inici, 4 partenairships (PPPP) Poders 

públics, privats. Poder associatiu i persones (adjunto article) 

9. I les places de parking al 

carrer que?,  

Comenta el noi més jove del grup, el que obre el debat de fer 

pedagogia a les persones i veïnat dels carrers afectats  

10. Relació preu invasió espai 

públic/ cost pels 

conductors/es.  

Es comenta la minça relació entre el cost d’envair espai públic 

aparcant els cotxes al carrer. Mides dels cotxes versus cost 

ínfim que es cobra d’envair el carrer.  

 

 



Grup B (resum d’Àlex Juanmartí) 

Les propostes del grup van ser les següents: 

1. Glorieta/ àgora al carrer Borrell amb Consell cent. Redistribuint tràfic permet fer classe fora de lesa 

aules i recinte escolar així com  a les tardes obrir un espai cultural, debat,... 

2. Panells informatius als dos trams de carrer per visibilitzar aspectes barrials, ciutat,... 

3. Jardineres que separin els vials dels cotxes amb la zona peatonal 

4. Tram consell de cent entre borrell i viladomat fer zona d´hort ( part solejada) amb l´intervenció 

directa dels alumnes del nou institut. 

5. Tram consell de cent entre borrell i calàbria fer zona d´estada amb bancs, individuals o col.lectius, per 

tal de reapropiar-se espai públic. 

6. Menjadors d´ocells 

7. Placeta davant de l´entrada dels barracons del nou institut ( consell cent amb Calàbria) per tal de 

guanyar espai i sigui un espai més agradable per socialitzatció alumnat. La proposta concreta seria 

el.liminació d´un carril i ficar bancs. 

8. Pàrquing bicicletes pels alumnes al tram consell cent amb calàbria ( mar i besòs) 

9. Planta baixa sense construcció (com edifici consell cent entre  borrell i urgell) per tal de guanyar espai. 

10. Ludoteca amb material per infants 0 a 3 anys. Contenidor.  

 

Grup C (resum de Xavier Riu) 

Ens vam trobar 11 persones per exposar i compartir diversos suggeriments a l’entorn de la possibilitat 

de transformar dos trams del carrer Consell de Cent. Les idees es podrien agrupar així: 

- El millor es plantejar-ho com a una “obra pilot”, barata i reversible, però que ens permeti visualitzar 

canvis que aconsegueixin consens i després siguin reproduïbles en altres carrers (és una manera 

d’avançar en el model de superilles, tenint en compte criteris generals, però començant per 

actuacions puntuals).  

- Les eines principals són pintura, senyals i mobiliari urbà... més la participació ciutadana (també la de 

l’alumnat del nou institut), tant en el disseny de la idea com en la seva realització. Només funcionarà 

si la gent s’ho fa seu. 

- Davant dels barracons provisionals del nou institut s’ha de fer una operació específica, guanyant un 

triangle d’espai relacional a la cantonada Calàbria – Consell de Cent (“Besòs/muntanya”). Comptar 

amb l’alumnat per definir usos i algun mobiliari. 

- L’opció més de fons és deixar, al llarg dels dos trams triats (entre Calàbria i Borrell),  un sol carril de 

servei per als cotxes que realment ho necessiten, però no per a la circulació normal. Una bona 

manera de fer-ho seria canviar-ne el sentit. 

- Hi va haver debat sobre si deixar la filera d’aparcament de cotxes. Són 20 places avui “blaves” de 

rotació. S’opta per treure-les i en cas que el consens amb el conjunt del veïnat ho exigeixi, deixar-les 

(totes o una part), però passant a “verdes” per a residents. S’era conscients que si hi ha aparcament, 

s’estimula la circulació per buscar plaça.  



- A l’altre extrem, a la cruïlla amb Borrell, es veu la possibilitat 

d’experimentar la primera “plaça de l’Eixample”, perquè totes 

les cruïlles han acabat al servei dels vehicles privats i aquí seria 

possible fer-ho diferent. Un exemple: 

- Un cop reduït el pas de vehicles ja no tindria sentit la segregació 

del carril bici. El millor seria ampliar i reforçar el de Diputació, 

permetent que tingui dos direccions Com el de Calàbria). 

- També es veu la necessitat d’ampliar l’hort existent a Germanetes, “traient-lo” cap enfora. Amb 

jardineres i caixes més grans amb plantes, plantar als escocells,... s’hauria d’aconseguir  tota una 

línia verda, complementària a la de l’arbrat ja existent. 

- D’entre el mobiliari, es destaquen les taules i cadires com el més facilitador per a les relacions 

socials i les diverses activitats. 

- S’hauria de fer seguiment del tipus d’edifici que es construeixi per l’institut. Entre altres coses, una 

idea seria que la planta baixa no estigués tota ocupada, per deixar pas i visió al parc interior; que 

algunes instal·lacions tinguessin accés directe; etc. 

- Surten altres idees que no susciten consens: col·locar al carrer contenidors per a guardar material 

per a les activitats ciutadanes (no tallar la nova vista del carrer lliure de cotxes i millor posar-los dins 

del parc), teulada verda sobre els barracons (són de lloguer i només per dos anys...), un hort vertical 

a la mitgera (no sembla que quedi gaire espai i és de difícil manteniment)... 

 

Per acabar (Annabel Jové) 

4. CONSIDERACIONS GENERALS 

 

 La percepció expressada en plenari, és que la Jornada es valora com altament interessant, 

engrescadora i satisfactòria. S’insisteix en la necessitat de repetir l’experiència. 

 S’assenyala la importància d’anar “professionalitzant” la metodologia dels processos 

participatius, també en el sentit que les sessions de treball acabin essent conclusives, tenint 

la certesa de que es va endavant.  

 Evitar repetir temes massa generalistes o ja decidits a altres espais participatius, en tot 

cas –afegeixo- construir i donar a les i als nous participants el relat del que ja s’ha fet, 

(fitxes guia del que s’ha acordat). Es a dir, fer resums del passat, lligar-los amb el present i 

vincular-los al futur.  

O en tot cas, és el que vaig entendre. Per acabar, permeteu-me compartir una frase 

El derecho a la ciudad es un derecho colectivo de todas las personas que habitan, 
acceden y usan la ciudad. Supone no solamente el derecho a usar lo que ya existe en los 
espacios urbanos, sino también a definir y crear lo que debería existir (..) co (Harvey 
2003). 
 Extret de l’ article de Shelley Buckimgham. El derecho a la ciudad desde una 

perspectiva de género.  Revista de derechos humanos, dfensor. Abril 2011.  

 

A l’Eixample, Barcelona el dimecres 8 de juliol de 2015 .   


