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Introducció 

 
L’Ajuntament de Barcelona ha convocat el concurs d’idees sobre l’ordenació del nucli 
antic del barri de Vallcarca com a oportunitat per repensar, de la mà del veïnat del 

barri, part del planejament previst i iniciar un treball conjunt per millorar les condicions 
del barri.  
 

Així, l’objecte dels projectes que es presentin al concurs ha de ser: 
 
 Repensar l’ordenació de la edificació, coherent amb la tipologia edificatòria 

pròpia del barri. 
 Conservar el teixit de carrer i la trama urbana existent  
 Servir de base per una posterior modificació de planejament, mirant d’ajustar els 

paràmetres al planejament actual. 
 
Amb l’objectiu d’acompanyar aquests concurs s’ha definit una jornada oberta que 
permeti acomplir un triple objectiu; informar al veïnat del concurs d’idees, transmetre 

als equips concursants els paràmetres, criteris i marc del concurs i, a la vegada, 
transmetre a aquests equips, d’una manera vivencial i directa, les visons, opinions, 
problemàtiques i necessitats del veïnat de l’àmbit del concurs i el seu entorn.  

 
El present informe recull els resultats de la jornada oberta. 
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La jornada oberta al veïnat  

 

Dades bàsiques 

 

Data, hora i lloc: 13 de desembre de 18:30 a 21:00, a la biblioteca Jaume Fuster, plaça 

Lesseps, 20 - 22. 

 

Convocatòria: la convocatòria de la jornada participativa es va realitzar mitjançant 

cartelleria específica distribuïda al barri de Vallcarca (tot el seu àmbit a excepció del 

situat per sobre de la Ronda de Dalt), així com als principals equipaments de l’entorn.  

També es va fer difusió mitjançant les xarxes socials municipals i amb correu electrònic 

a les entitats de l’àmbit i entitats de ciutat implicades en el procés.  

 

Participants: la jornada oberta al veïnat va comptar amb la participació de cent dinou 

assistents, entre entitats i col·lectius dels barris, representants de comerços o activitats 

econòmiques, ciutadania en general, entitats de ciutat i equips d’arquitectes 

interessats en participar en el concurs. En concret, van assistir a la jornada  

representants de set entitats o col·lectius. A continuació s’enumeren les entitats 

assistents: Associació de Veïns i Veïnes Pro Vallcarca, Associació de Veïns i Veïnes 

Gràcia Nord – Vallcarca, Associació de Veïns Passatge Turull, Arquitectes sense 

Fronteres, Associació de Promoció de Cooperatives d’Habitatge al barri de Vallcarca, 

Assemblea de Vallcarca, Associacions de Famílies d’Alumnes, ERC i Podem. 

 

Pel que fa al perfil sociodemogràfic dels participants que van respondre el formulari de 

valoració dels tallers (que no va arribar al 15% dels assistents), podem destacar les 

següents dades. La més significativa és que tots els participants que van respondre el 

qüestionari afirmen viure al barri de Vallcarca. Pel que fa a la distribució per edats, 

també cal destacar que prop de la meitat tenen menys de 40 anys (46%), mentre que 

l’altra meitat té 60 anys o més (54%). Pel que fa al sexe, un 46% dels participants que 

van respondre eren homes, mentre que un 54% eren dones.  

 

 

Metodologia 

 

La jornada es va planificar amb dos moments diferenciats. Una primera part 

informativa i de context on entitats, tècnics i representats polítics van realitzar diverses 

intervencions en relació al concurs, i una segona part de torn obert de paraules. 

 

Abans d’iniciar la jornada es va procedir a l’acreditació i entrega de documentació 

als assistents. La documentació constava d’una fitxa informativa, amb un plànol de 

l’àmbit i els criteris d’ordenació dels concurs, així com d’una fitxa participativa, amb 

una pregunta oberta sobre cada un dels criteris d’ordenació del concurs, per tal que 

tots els assistents poguessin deixar per escrit les seves propostes sobre el concurs. La 

fitxa participativa també contenia una sèrie de preguntes sociodemogràfiques i una 
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de valoració general de la jornada. L’objectiu de la fitxa era permetre que tothom 

pogués deixar les seves consideracions i comentaris, independentment de si volia 

intervenir en el plenari. 

 

Durant la primera part informativa es va exposar breument, per part dels representants 

tècnics i polítics, el context històric i urbanístic del barri, així com l’objecte del concurs i 

una anàlisi tècnica dels criteris d’ordenació proposats en les bases. A continuació, es 

va donar la paraula a quatre representants del moviment associatiu del barri de 

Vallcarca, implicats en concurs d’idees. En concret, van intervenir un representant de 

les AFAs de Vallcarca, un representant de l’Assemblea de Vallcarca, un representant 

de l’Associació de Veïns i Veïnes Pro Vallcarca i un representant de l’Associació de 

Veïns i Veïnes Gràcia Nord – Vallcarca. Durant les seves intervencions, els representants 

del moviment associatiu van deixar palesa la seva visió sobre els criteris d’ordenació 

del concurs, així com sobre d’altres elements importants en relació a la reflexió sobre el 

futur urbanístic del barri de Vallcarca. 

 

Durant la segona part, de torn obert de paraules, es van recollir diverses intervencions, 

formulades tant per persones a títol individual com en representació d’altres entitats o 

col·lectius del barri.  

 

Resultats 

 

Com a resultats de la Jornada, aquest informe inclou tres grups d’aportacions, que 

combinades recullen la major part de posicionaments del veïnat de Vallcarca.  

 

 En primer lloc, la transcripció de les intervencions de les tres entitats o col·lectius 

presents a la taula. 

 

 En segon lloc, una acta de la jornada que recull les intervencions tan de la taula 

com de les persones que van intervenir durant el torn obert de paraules.  

 

 En tercer lloc, el buidat de les fitxes participatives, en què els participants podien 

deixar les seves propostes o consideracions en relació als criteris del concurs.  
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Intervencions dels representants del moviment associatiu 

 

Els representants de les entitats i col·lectius que van prendre la paraula des de la taula 

durant la Jornada són els que formen part de la Taula de Treball de Vallcarca, un espai 

de treball conjunt entre teixit social, tècnics independents, tècnics municipals i 

representants polítics, que es va acordar i es reuneix periòdicament des de la Jornades 

participatives de Vallcarca “El barri que volem”, celebrades al novembre del 2014.  

AMPES de Vallcarca 

Sóc l’Albert Peña, i he format part de l’anomenada Taula de Vallcarca com a 

representant de les cinc ampas /afas de les escoles públiques adscrites a aquest barri 

(Rius i Taulet, Farigola, Montseny, Póveda i Sagarra). Vàrem voler incorporar-nos a dita 

Taula de treball bàsicament amb la voluntat  de poder incidir directament al futur del 

barri junt amb les diferents associacions de veïns i veïnes que també hi eren 

representades.  

 

Havíem participat  anteriorment a les jornades participatives de novembre de 2014 al 

Pere Virgili, en aquell cas només com a representació de l’Afa de l’Escola Montseny.  

 

Aquelles jornades del 2014 van representar un gran consens entre el veïns i veïnes d’ un 

model de barri així com també un  cert reconeixement de l’administració del gran 

greuge urbanístic que s’havia produït a Vallcarca amb l’ MPGM  comportant aquells 

enderrocaments salvatges que tots vàrem patir i donant via lliure a una especulació 

immobiliària totalment deshumanitzada. 

 

Després de les jornades del 2014 doncs vàrem decidir formar part activament 

d’aquesta Taula per diferents raons. 

 

Ningú ens va venir a buscar, vam ser nosaltres que vàrem picar a la porta de 

l’administració, després d’haver-nos posat d’acord i organitzar-nos per formar-hi part, 

¿perquè? 

 

Perquè com he dit abans volíem i volem incidir en el futur del barri. 

 

Perquè estem compromesos. Els nostres fills i filles, interessos dels quals representem en 

les nostres entitats a les diferents escoles d’aquest barri, representen d’alguna manera 

el  futur de Vallcarca. La Vallcarca del demà. 

 

Una Vallcarca que volem que sigui amable, verda, sostenible, única, amb espai públic, 

amb habitatge assequible, amb equipaments i justa socialment. El millor barri 

possible.  Volem sentir-nos orgullosos de ser de Vallcarca. La ciutat té un deute amb 

aquest barri. I ara és el moment de resoldre’l.  
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Vàrem decidir vetllar nosaltres també pel compliment d’ aquell model de barri que va 

generar aquells consensos tant amplis el novembre de 2014.  

I també, cal recordar, una i una altre vagada, ja que a les conclusions d’aquelles 

jornades ja ho van assenyalar aleshores, la necessitat d’un institut de secundària al 

barri. L’institut Vallcarca com a element també de cohesió social.  

 

Per tots aquests motius hem intentat contribuir amb el nostre gra de sorra defensant 

tots aquells valors que creiem indispensables en aquest concurs de l’ajuntament, junt 

amb les altres associacions de veïns representades, amb els companys i companyes 

de l’assemblea, i amb l’ajuda inestimable de grups i col·lectius, com arquitectes sense 

fronteres, o el col·lectiu d’arquitectes Volta que ha fet una feina molt destacable,  que 

no té preu i que volia avui reconèixer públicament.  

 

Nosaltres, les ampas/afas hem contribuït amb el que hem pogut i ens han deixat. Si  bé 

pensem que l’àmbit del concurs hauria de ser més ampli i ambiciós, no es pot repensar 

un barri actuant només en una part, i que s’hauria de tenir molt més coratge i fermesa 

davant del privat majoritari tot i que té drets legítims adquirits, si que reconeixem en 

aquest concurs de l’ajuntament una utilitat. La de començar a revertir el greuge. I 

començar a construir la Vallcarca del futur que tots volem.  

 

Res més. Tant sols afegir que el format d’aquesta presentació ens hagués agradat que 

fos encara més participativa, amb més intervenció en l’aportació de idees del veïns i 

veïnes que l’hora, els seixanta minuts,  que hi ha previstos en la jornada d’avui. Per 

aquest motiu aprofitem per informar-los que el dijous a l’escola Rius i Taulet a les 

18:30h  la Plataforma Veïnal de Vallcarca ha convocat unes jornades de participació 

sobre el futur del barri on esperem escoltar i debatre totes aquelles idees i propostes de 

la gent de Vallcarca que avui no hagi pogut venir o no hagi tingut temps d’expressar -

se en la planificació horària d’avui. També per acabar m’agradaria convidar a la 

reflexió als membres de l’actual taula i a l’ajuntament sobre com millorar  la 

representativitat dels veïns i veïnes no associats en cap entitat o associació i que tenen 

el mateix dret que tot els altres que hi som a estar informats i a  incidir en el futur del 

barri. Recomano un replantejament en aquest sentit i  a tothom a participar en 

iniciatives com la de la Plataforma Veïnal constituïdes precisament per donar veu a 

tots els veïns i veÏnes. 

 

Gràcies, i visca Vallcarca, 
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Assemblea de Vallcarca 

 

“Ara és l’hora de Vallcarca” va dir el regidor Eloi Badia quan presentava a la premsa 

aquest concurs d’idees per a la reforma urbanística d’una part del nostre barri. Ja era 

prou simptomàtic que es presentés abans a la premsa que a nosaltres, les veïnes.   

  

Ens congratulem per alguns passos donats en els darrers anys al barri. La protecció del 

nucli antic, la salvaguarda de Can Carol i el Consulat, la fi dels enderrocs o fins i tot la 

inclusió de solars privats al debat públic que estem tenint, per exemple. Celebrem 

especialment que l'Ajuntament hagi començat a posar-se a treballar sobre propostes 

del sector privat. Totes elles fites impossibles sense les lluites que les veïnes de Vallcarca 

han portat a terme per defensar el seu malmès barri durant prop de 15 anys.   

 

A la mateixa Roda de Premsa que mencionem, Janet Sanz, Tinenta d'alcaldia 

d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, deia que el desenvolupament d’aquests barris no es 

podia fer des dels despatxos sinó que s’han de fer des de els carrers amb els veïns i les 

veïnes. No podem estar més d’acord amb aquesta frase, però succeeix, i 

no ho podem obviar, que el nostre relat dels fets, sobretot pel que fa a aquest concurs, 

és molt diferent.  

 

Aquest concurs mateix no sorgeix d’una proposta consensuada. I ens neguem que es 

presenti com a tal. És una imposició pràctica de l’Ajuntament, un xut cap endavant 

sense un full de ruta clar que la justifiqui. “El concurs es farà amb la vostra aprovació o 

sense” ens va arribar a dir el senyor Badia en un clar exercici de diàleg i posada en 

comú. En comú. 

 

Cal recordar que aquest concurs  ignora el consens més evident entre els agents del 

barri, que és la inclusió de Vallcarca en el seu conjunt.  Els arguments jurídics i tècnics 

utilitzats per justificar-ho excusen la manca de voluntat política. Al vostre programa 

electoral ens vau prometre fer una ciutat allunyada dels interessos privats, però trobem 

que encara  us falta més valentia per posar-ho a la pràctica. Senyor Badia, si 

l’Ajuntament s’enfronta públicament als interessos especulatius ens tindrà al seu costat. 

A tot el veïnat. 

 

Encara avui no sabem com se seguirà aquest procés, com s’aplicaran els resultats, 

com s’ampliarà la massa crítica del veïnat, com aportarà opinions i esmenes al 

projecte per a fer-lo realment participatiu. L'Ajuntament ha de replantejar què enten 

per participació i entendre que aquesta suposa uns tempos i uns esforços molt 

diferents als que ha dut a terme fins ara. Perquè de moment tot es discuteix en taules 

tancades amb 4 representants veïnals, la representativitat dels quals ni s’actualitza ni es 

posa mai en qüestió. Inclosos nosaltres, quedi clar. I això que els comuns que avui ens 

governen sortien d’aquelles places on es deia que ningú no ens representa.  

 

Encara que l'Ajuntament se segueixi fent l'orni, hi ha una part enorme del veïnat que 

desconeix els seus drets, que desconeix què es planteja fer al barri i sobretot com es 
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decideix tot això. I creiem que aquestes decisions no poden ser preses a portes 

tancades amb 4 representants, o si més no, no sense que aquestes propostes siguin 

portades al veïnat, discutides i refrenades per una majoria social real del veïnat. I sense 

informació no hi ha decisió. Cal informació transparent dels processos d'expropiació i 

en l'adjudicació de llicències d'obra nova i enderroc. Quelcom que no existeix a dia 

d'avui. L'Ajuntament no pot delegar en aquesta responsabilitat i cal que sigui conscient 

de la profunda ferida que ha deixat en aquest barri.  

 

Durant el procés de gestació d'aquest concurs nosaltres vam repetir per activa i per 

passiva la necessitat d'obrir el procés, de fer jornades de pàrticipació del veïnat per 

ampliar i consolidar consensos i visions sobre el futur del barri. Se'ns va dir que es faria 

una jornada de participació del veïnat per a que els possibles concursants 

"s'empapessin" de les demandes del barri. Doncs, felicitats, aqui teniu una sessió d'un 

parell d'hores per empapar-vos d'un desastre urbanísitc de 40 anys d'anitguitat. Falta 

metodologia i falten idees. I les que nosaltres hem proposat han estat completament 

obviades. I això és preocupant. Ens sorpren constantment la concepció de 

participació que té aquest consistori suposadament sensible al tema. I per això ens 

preocupa que les promeses que seguim tenint sobre la taula no siguin en va i tota la 

feina se'n vagi en orris. L'ajuntament es compromet a debatre obertament la proposta 

que surti guanyadora d'aquest concurs que, recordem, no és el model que cap entitat 

del barri ha recolzat. I veient els antecedents tenim temors serioses que aquesta 

promesa de debat quedin en paper mullat. Com aquesta mateixa sessió d'avui.  

 

És per això que, faci el que faci l'Ajuntament, creiem que debem ser les veïnes les que 

fem aquest pas endavant. Davant d'aquesta incertesa, estudiem fer un procés 

participatiu propi paral·lelament al concurs en jornades que abordin els diferents 

àmbits teòrics i geogràfics i que les conclusions del  mateix es facin arribar al jurat del 

concurs en el periode de deliberació a finals de març.  

 

Per això creiem que pot ser una bona oportunitat reprendre aquesta voluntat 

participativa en la propera trobada de la Plataforma de Vallcarca, aquest dijous 15 a 

les 18:30h a escola Rius i Taulet i reprendre la Plataforma com un punt de trobada de 

totes les veïnes del barri de les diverses sensibilitats, Per això creiem que, aquest procés 

participatiu que l'Ajuntament ja ens ha demostrat tants cops que no està gaire 

disposat a celebrar, el generem per nosaltres mateixes i amb aquesta força ens 

plantem a l'Administració amb les nostres demandes ben clares.  

 

Les nostres, les de l'Assemblea de Vallcarca, que agrupa mitja dotzena de col·lectus 

actius al barri, son clares. Volem reimpulsar el pla popular que vam iniciar dos anys 

enrere, aquell en el que reclamem que tot el mal produït per aquest urbanicidi a 

Vallcarca es restauri, que es recuperi en la mesura del possible l'esperit de l'antic barri 

de Vallcarca, en especial la seva composició social i humana, que acabem el procès 

de gentrificació del barri i que Vallcarca no sigui un nou carmel per a que les 

classes benestants o els interessos turístics  desplacin les classes populars. I per això hem 

de permetre espais per al retorn del comerç de barri i dels petits tallers que doti de 
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vida el barri de nou, juntament amb un pla d'habitatge que asseguri un accès plural i 

no elitista a l'habitatge. apostem per un model d'habitatge cooperat iu i productiu on 

es puguin donar espais per a casa-tallers i amb unes alçades harmonitzades. Cal 

respectar el patrimoni hídric tan característic del barri i respectar el patrimoni vegetal i 

cultural ja existent. Implementar sistemes de drenatge sostenible urbà, edifics 

d'eficiencia energètica i impulsar espais de sosteniblitat i autogestió de vida tot 

garantint la pervivència dels ja existents, com l'hort de Farigola.Hem de desmotoritzar 

el barri facilitant la mobilitat peatonal i de bicicleta del barri, assegurant la 

interconnexió per a la gent gran. Propostes que no son noves, que ja hem llançat per 

activa i per passiva i que volem discutir amb sectors encara més amplis del veïnat. 

Perquè veïnes som totes. Totes excepte un tal Nuñez i Navarro que, que nosaltres 

sapiguem no viu en aquest barri pero ja fa massa temps que hi decideix el què, el com 

i fins i tot el quan. 

 

El senyor Eloi Badia deia que aquest concurs marcava un nou camí pel que fa a 

l’urbanisme social. Doncs esperem que es redreci el camí o ens portarà a un nou 

carreró sense sortida. Encara hi som a temps. Ara és l’hora de Vallcarca, no?   
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Associació de Veïns i Veïnes Pro-Vallcarca  

 

L’AVV Pro Vallcarca va néixer arran de la creació al seu moment de la Plataforma 

Farigola que lluitava per crear al barri de Vallcarca una aula de medi ambient per als 

veïns i les escoles de la zona, un espai que tingués horts, plantes medicinals i 

aromàtiques i arbres fruiters, un projecte pioner a l´època, tot això dins dels terrenys de 

l´antic Convent dels Camils, estem parlant del territori conformat entre els carrers 

Gustavo Adolfo Becquer i Sant Camil, tots ells amurallats per una paret modernista i 

amb restes arquitectòniques al seu interior; eren temps de la Sra. regidora Teresa 

Sandoval i va acabar la lluita amb el Sr. Ferran Mascarell com a regidor de llavors i que 

alhora era regidor de Cultura de l´Ajuntament de Barcelona. Recordo molt bé com si 

fos ara, quan el Sr. Mascarell i la Sra. Imma Mallol van coincidir a dir que aquest era un 

projecte que no tenia futur. El projecte es va malmetre i d´aquesta lluita sols es va 

aconseguir salvar una part del territori i  convertir-la en àrea verda i que avui dia es 

coneix com els Jardins de Maria Baldó, l´altre part malauradament es va voler que 

acabés en mans de l´especulació immobiliària. Curiosament anys més tard, va néixer 

de sobta com un bolet l´Aula del Bosc del Turull que es va inspirar en silenci de la 

proposta de la Plataforma Farigola.  

 

Vallcarca és la ventafocs de Gràcia, tens que arrencar literalment a la gent del 

districte per a que vingui a conèixer el nostre territori, a tothom li fa mandra escoltar la 

complexitat del terreny i de les seves perspectives i quan es projecta quelcom per al 

barri s´obtenen resultats com el monstre de l´avinguda Vallcarca, l´edifici que està just 

en front de la sortida del metro i que és anomenat popularment com “el cementiri”. 

Vallcarca desgraciadament ha estat molt mal parada per tots els tècnics i polítics.  

 

En l´època del regidor Ricard Martínez tot eren línies vermelles, no es podia parlar ni fer 

cap tipus de reflexió sobre el PGM, hi havia poques ganes de treballar i participació 

zero. Després va venir un nou regidor, el Sr. Guillem Espriu, que va posar fil a l´agulla a 

l´avinguda Vallcarca arreglant les voreres i enderrocant la Casita Blanca però del nucli 

històric del barri no es volia ni parlar. Va ser amb la vinguda de la Sra. regidora Maite 

Fandos, en plena crisi, quan les veus de les associacions van ser finalment escoltades, 

les quals demanaven la reivindicació del Consulat per a fer-ho servir com equipament 

per al barri, que Can Carol fos un espai veïnal i que es protegissin les casetes del carrer 

Farigola i del petit nucli històric, així com la conservació de la façana i la torre d´estil 

arabesc dels jardins de sota del viaducte.  

 

Vallcarca és un viu reclam de reivindicacions, ja que no volem acabar sent un barri 

dormitori com es tenia previst fer, malauradament nosaltres les associacions, hem 

hagut d´invertir moltes hores de treball i sentir en carn pròpia el patiment i la 

impotència davant d´una administració que de vegades sembla no voler escoltar. 

Nosaltres som ben conscients de que tot ho que es construeix en un barri es queda per 

sempre i això condiciona el dia a dia de la seva gent, però són els polítics i els tècnics 

del districte conscients de tot això? 
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 Ara donem pas a un nou regidor, el Sr. Eloi Badia, qui tindrà el mèrit de dur a terme tot 

ho que es va reivindicar amb l´anterior administració, li demanem sisplau, la valentia i 

el coratge per a combatre tot ho dolent que encara queda del PGM, per a que es 

respecti el territori de Vallcarca i es conservi la seva tipologia. La proposta del concurs 

d´idees per a una part del barri, repeteixo només per a una part del barri, no és ho que 

se li va demanar des de la taula d´entitats per activa i per passiva doncs s´entén que 

un barri és un tot i com un tot s´ha de treballar com a conjunt i no per parts. Tot i així se 

li reconeix que el concurs és un petit avanç per a intentar treure a Vallcarca del forat 

del que semblava no en sortiria.  

 

Sra. Janet Sanz, Sr. Regidor, aquí estem per a vigilar d´aprop el nostre barri, seguirem 

treballant però els demanem a vostès i als tècnics tota la voluntat política, perquè tots 

som conscients de que només vostès tenen, si volen, l´eina bàsica per a fer canviar les 

coses. 
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Associació de Veïns i Veïnes Gràcia-Nord Vallcarca  

Buenas tardes.  

Hablo en representación de la Asociación de Vecinos Gràcia Nord-Vallcarca.  

De las palabras de la Sra. Janet Sanz y las suyas, Sr. Badía, se deduce un bonito 
planteamiento. Y… estoy convencido que el ‘Concurso de Ideas’ en marcha ha sido 

bien trabajado y con dedicación, pero… aquí van ALGUNAS APRECIACIONES DESDE 
NUESTRA PERSPECTIVA.  

Los Concursos de Ideas están bien siempre que se hagan con buenos criterios;  

… están bien pero tienen una pega, que cuestan bastante dinero y no siempre sirven 
para conseguir el objetivo.  

Si éste va a costar unos 40.000 €, dígame cuánto van a costar todos los que tenga 
previsto hacer hasta dejar el barrio como lo deseamos los vecinos. Y…  ¿en cuánto 
tiempo?.  

Como Vd. sabe muy bien, llevamos más de dos años debatiendo y aportando ideas 

(con pocos avances) para conseguir el barrio digno y agradable que todos 
deseamos.  

Esta Asociación opta, fundamentalmente, por CONSEGUIR LA AVENIDA-RAMBLA 
VERDE PROYECTADA POR LA GENERALITAT HACE CASI 15 AÑOS.  

Una observación: Se nos han adelantado (en la consecución-restauración ciudadana) 
la Diagonal, c/ Balmes, Pza. Gala Placidia, General Mitre, Pza. de las Glorias, Travesera 
de Gracia, el Pº Josep Tarradellas, los Jardines Menéndez Pelayo y… , hasta donde 

conozco, también se adelantará la renovación de las aceras de Príncipe de Asturias. 
Todas con su no-pequeño coste económico. ¿Por qué?. Sr. Badía, YA ESTÁ BIEN.  

Sobre el CONCURSO DE IDEAS PROPUESTO  

No estamos de acuerdo, como hemos manifestado en la Taula de Treball, en que se 
haga para una pequeña parte del conjunto del barrio, pues, aún siendo verdad que 
no se puede abordar todo de golpe, no es menos cierto que dicho ‘Concurso’ sí 
podría haber sido de conjunto, y, luego, parcializar la ejecución.  

Con ello se ahorrarían gastos y, sobre todo, podríamos tener una mejor visión de 
conjunto (que falta hace).  

Además, y es lo grave, no se han determinado qué servicios sociales se establecerán 
(carecemos de todos, exceptuando la biblioteca) ni dónde se ubicarán.  

En los “Criteris per a la nova ordanció” se habla de:  
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* “… es potenciarà el caràcter de corredor Collserola-Ciutadella previst al pla verd i la 

biodiversitat de Barcelona i seguint la descripció del corredor verd Collserola-
Ciutadella feta per l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona.  

I es buscarà la connexió mediambiental i de vianants del Park Güell, Parc de la 
Creueta del Coll i Parc del Putxet, mitjançant la posada en càrrega dels espais públics 
previstos en planejament, així com la millora dels espais lliures ja existents”.  

Pues bien, justo en esta línea se enmarca NUESTRA DEFENSA DE LA AVENIDA-RAMBLA 

VERDE que ya hemos manifestado a la Alcaldesa de Barcelona en las 456 cartas que 
se le entregaron hace más de seis meses. Aún no hemos tenido contestación escrita; 
bueno, para ser exactos, hace 3 días he recibido un e-mail del Distrito…… ., el cual no 
nos es suficiente.  

¿Por qué no se nos contesta formalmente, Sr. Badía?, ¿por qué no se nos explica 
claramente qué tienen previsto hacer en la Avenida, y cuándo?.  

Es evidente que SEGUIREMOS INSISTIENDO, pues nos parece lamentable que el 
obstáculo principal no sea ni lo económico ni lo social, sino, como Vd. sabe, dos 
intereses particulares situados en la misma.  

* “… la posible reubicación de la pista deportiva al aire libre” ß ¿por qué no PENSAR EN 

UN POLIDEPORTIVO que sería más útil y necesario para toda la población?, no sólo 
para los jóvenes.  

En este barrio la edad media es elevada, o sea, LOS MAYORES TAMBIÉN TENEMOS 
DERECHO, Y NECESIDAD DE EJERCICIO; por cierto, continua-mente recomendado por 
los traumatólogos.  

* “Es valorarà la conservació d’arbres existents que procedeixen majoritàriament dels 
antics jardins existents” ß Esperamos que se sepan conservar mejor que nuestra 

simbólica palmera, hoy desmochada por los Servicios de Arbolado de la ciudad ß muy 
mala gestión.  

* Se dice que “Cal identificar i respectar el patrimoni hídric”, y nos parece muy bien. 
Pero…  ¿qué pasa con el DEPÓSITO PLUVIAL proyectado en la Avenida?, ¿siguen 

estudiando su conveniencia?. Nosotros pensamos que, tanto si se hace como si no, 
hay que empezar por despejar de edificios el lugar de su ubicación (está aprobado 
por la Generalitat hace 15 años).  

* También estamos de acuerdo con la propuesta: “Cal impulsar l’habitatge divers amb 
la voluntat de crear un barri inclusiu on convisquin diversos sectors socials”.  

Pero…  Vd. conoce bien que eso es distinto a una “okupación” sistematizada y en 

expansión en esta zona. Y éste es un aspecto que NOS PREOCUPA MUCHO, por lo que 
supone de degradación y de no atenerse a las normas sociales establecidas.  

Pemítame hacerle una sugerencia: Hace unos seis años estuvo a punto de ser una 
realidad la conexión entre el hall del Metro Vallcarca y la parte superior del Puente. 
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Las correspondientes elecciones disolvió su puesta en marcha. Por favor, retomen el 
tema. No sé si será muy costoso, pero sí les aseguro que es muy muy práctico.  

Y TODO ESTO, Sr. Badía, PARA HACERLE VER Y COMPRENDER QUE SIGUE SIENDO 
NECESARIO QUE PODAMOS -Vd. y nuestra Asociación- INTERCAMBIAR PARECERES,  

AL IGUAL QUE NOS CONSTA QUE HA HECHO CON OTRAS ASOCIACIONES.  

¿Por qué se sigue Vd. negando a recibirnos?  

NO NOS DEJA OTRA SALIDA QUE LA PROTESTA. Lamentable.  

Gracias por su atención.  
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Acta de la jornada 

 

La jornada es va desenvolupar en tres moments. Un primer en què els representants 

polítics i tècnics de l’Ajuntament van presentar i contextualitzar la jornada, un segon 

moment en què les entitats i col·lectius de la Taula de Vallcarca van fer les seves 

intervencions i un últim moment en què es va obrir un torn obert de paraules durant el 

qual van intervenir una dotzena de persones.  

 

Janet Sanz, Tinenta d’Alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Es presenta i dóna la 

benvinguda. Explica que Vallcarca ha estat una prioritat des de l’inici del mandat. Es 

vol repensar el planejament vigent, sabent que hi haurà coses que no es podran 

canviar. L’objectiu és protegir i revitalitzar el barri, fent un urbanisme social escoltant els 

barris. En aquest concurs es poden presentar professionals que no han de ser 

obligatòriament arquitectes. Fer-lo a una volta facilita que es presenti gent jove i sense 

tanta experiència. L’objectiu és que prefiguri el nou planejament en aquest àmbit. A 

l’abril tindrem una proposta definitiva. 

Eloi Badia, regidor del Districte de Gràcies. Diu que s’ha intentat incorporar la veu del 

veïnat. És important que qui vulgui participar en el concurs us escolti i reculli la vostra 

visió en les seves propostes.  

Aurora López, gerent adjunta d’Urbanisme. Distingeix entre l’àmbit d’ordenació i 

l’àmbit de reflexió del concurs. Explica el planejament vigent que estava previst per 

l’àmbit. Explica el teixit que hi ha en l’àmbit, algun més nou i altre més tradicional. 

També explica els criteris d’ordenació: espai verd, patrimoni, mobilitat sostenible, 

habitatge, etc.  

Pugen a la taula els representants de les entitats i col·lectius que formen part de la 

Taula de treball de Vallcarca per exposar la seva visió del concurs i del barri.  

Albert Peña, representant de les AFAs de Vallcarca. Explica que participen de la Taula 

de Vallcarca i també van participar a les Jornades de novembre de 2014. Aquestes 

jornades representen el reconeixement d’un greuge patit pel barri des del punt de 

vista urbanístic i d’un consens social ampli. Volem una Vallcarca verda, justa, 

sostenible, amb habitatge assequible... tal com es va concloure a les Jornades. També 

en aquestes jornades es va demanar un institut pel barri. Agraeix els diversos col·lectius 

de veïns i d’arquitectes la tasca feta. Considera que l’àmbit hauria de ser més gran i 

que s’hauria de poder qüestionar els drets urbanístics d’alguns propietaris privats. 

Considera que la jornada no té temps suficient per recollir totes les reflexions dels veïns i 

veïnes i convida a tothom a una nova jornada el dijous dia 15 a l’escola Rius i Taulets.  

Marc Almodóvar, representant de l’Assemblea de Vallcarca. Llegeix un manifest de 

l’Assemblea. Consideren que s’ha avançat amb alguns temes, com equipaments o la 

reflexió sobre els espais privats, però no estan d’acord amb com s’ha tirat endavant el 

concurs i la manera com s’ha fet la participació del veïnat en el seu impuls, que és 
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molt insuficient. També convida a participar a la sessió del dia 15 de desembre 

organitzada per la Plataforma. Explica el model de barri que proposa l’assemblea. 

Paulo Juárez, representant de l’AV Pro Vallcarca. Explica com s’ha anat implicant 

l’entitat al barri, que sorgeix de la Plataforma Farigola. Fa un repàs històric de què ha 

fet cada govern al barri. Demanen al govern actual que es conservi la tipologia de 

Vallcarca, li critiquen que no està bé fer un concurs només per una part del barri, tot i 

que reconeixen que és un pas endavant.  

Manuel Toribio, representant de l’AV Gràcia Nord-Vallcarca. Només aplaudeixen en 

part el concurs. Demanen al regidor quin és el calendari i el pressupost de 

desenvolupament de tot el barri. Reivindica l’avinguda-rambla verda prevista al 

planejament, que és el principal objecte de la seva associació. No estan d’acord que 

el concurs d’idees només sigui sobre una part del barri, i no sobre tot. Creu que s’hauria 

de tenir una visió global. També reclama una reflexió sobre els equipaments. Apunta 

diverses qüestions que voldrien avançar i discutir amb el regidor.  

S’obre el torn de debat entre el veïnat. 

La primera intervenció és d’una representant de l’Associació de Promoció de 

l’Habitatge Cooperatiu de Vallcarca. Aposten per l’habitatge en cessió d’ús. Subratlla 

la promoció d’aquest tipus d’habitatge que recullen les bases del  concurs. També 

demana una construcció que respecti la sostenibilitat ambiental i social. Demanen la 

cessió del sòl previst per habitatge de protecció, i també la construcció i la gestió a 

fórmules d’habitatge cooperatiu. 

Una veïna del carrer Farigola es queixa de les okupacions en alguns edificis. També 

critica les voreres estretes del seu carrer. 

Un veí demana quan es farà la rambla verda perquè fa 15 anys que estan esperant.  

Una veïna demana informació sobre la conservació dels Arabescos. També demana 

informació sobre el solar del carrer Medes, que fa molts anys que està buit.  

Una antiga veïna del carrer Medes es queixa que li van tirar la casa a terra, que no va 

cobrar res i demana informació sobre com avança el seu cas. 

Una assistent demana quina és la densitat prevista per aquest barri i si hi ha 

equipaments previstos per totes les noves persones que hi habitaran.  

Un altre antic veí del carrer Medes explica que també li van tirar la casa a terra i que té 

un pis de protecció pel què paga un lloguer.  

Una veïna demana que sigui un barri per viure, no per especular. Vol un barri que 

pugui conservar l’ànima. Demana als equips concursants que es puguin fer edificis 

nous però amb encant i com si fossin del barri de tota la vida. El barri cal que sigui per 

persones que hi visquin, no pels turistes. També reclama que es faci la rambla verda.  
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Una assistent diu que potser no hi ha prou temps per presentar propostes al concurs, 

perquè el tema és molt ampli i complex. 

Un altre assistent diu que segurament un dels acords és que l’àmbit del concurs hauria 

de ser més gran, però considera que la rambla significa seguir enderrocant el tipus de 

barri que hi havia.  

Un veí parla de les okupacions i diu que tenen un efecte negatiu sobre el preu de les 

propietats i sobre la possibilitat de llogar habitatges. 

Eloi Badia diu que els problemes de les okupacions i de les expropiacions les atendran 

els responsables tècnics del Districte i d’Urbanisme. Defensa la Taula de Vallcarca com 

en un espai plural on es poden treballar els temes. La part de la rambla sempre s’ha dit 

que començarà a debatre’s al 2017, perquè no es pot abordar-ho tot a la vegada.    

Janet Sanz recorda que hi ha limitacions que no es poden superar des de 

l’Ajuntament, drets de propietaris que es poden exercir... Explica que la Taula de 

Vallcarca s’ha reunit moltes vegades durant els últims mesos i que s’ha de tenir 

confiança i paciència. 

Aurora López respon la pregunta de la densitat i diu que hi haurà uns 212 habitatges 

previstos. La densitat és relativament baixa, en relació a altres zones de la ciutat. 

També respon que en els Arabescos s’ha treballat a la Taula i s’han mantingut els 

elements que es podien restaurar perquè estaven en prou bon estat.  

Un assistent demana que les convocatòries siguin obertes a més entitats, que no siguin 

restringides. 

Marc Almodóvar diu que cal treballar les metodologies de participació per evitar el 

format de consell de barri. També defensa que no es faci la rambla perquè hi ha 

iniciatives socials que s’hi situen i per evitar nous enderrocs.  

Manuel Toribio demana aclariments sobre què es proposa i quin és el calendari de 

treball sobre la rambla. 

Eloi Badia reconeix que es pot reflexionar sobre el format de la Taula de Vallcarca, 

defensa que per cada tema s’obren espais específics, com per exemple pels 

equipaments.   
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Buidat de les fitxes participatives 

 

Finalment, es presenten els resultats de les fitxes participatives recollides durant la sessió. 

Cal destacar que d’una assistència de cent dinou persones es van recollir un total de 

setze fitxes, cosa que suposa que els resultats que continuació es presenten podrien no 

ser representatius de totes les visions expressades durant la jornada.  

 

Quines són les teves propostes o aportacions en relació a la millora de la connexió dels 

parcs al voltant del barri (Güell, Creueta del Coll i Putxet) i amb la muntanya de 

Collserola? 

 

 No a la rambla!  

 Les zones verdes de connexió entre parcs no han d’elititzar el barri, ni omplir-lo de 

turistes. 

 La connexió entre parcs és difícil, i entre la zona Turull i el Park Güell, que 

comparteixen un bosc que cal preservar clarament. Creueta es podria connectar 

millor amb la part alta de penitents (escales). Putxet que aïllat respecte el barri i el 

costat amb més comerç del barri per la cota a la que està situat, tot i que hi ha 

escales de connexió. 

 Bé les zones verdes mentre no utilitzin el barri ... i l’ompliu de turistes. 

 Mantener y mejorar los espacios verdes tan característicos de la zona, 

potenciando ambientes de ocio, familiares accesibles a todos públicos y en activo. 

(Ej: picnic, Palo alto, etc). 

 Zones destinades per córrer i passejar. 

 Camins de vianants que enllacin els parcs i escales automàtiques pels desnivells.  

 Millorar/crear camins verds de vianants. 

 Fer bus de barri que travessi el barri. 

 L’eix hauria de ser el pont de Vallcarca per la part superior per propiciar la 

connexió amb el Putxet i el Coll. Per la part inferior per facilitar la connexió amb 

Collserola. 

 Fer fora els okupes i rumans 

 Facilitar connexions, per exemple de circulació (carrils bici) o d’accés (ascensors a 

les sortides de metro de República Argentina i  avinguda Vallcarca o escales al 

passatge que connecta amb carrer Costa del Putxet).  

 Baixar les alçades de totes les construccions i màxim 2 plantes i baixos, o baixos i 

una planta. Això evita les barreres visuals. 

 Evitar l’encerclament dels jardins del consolat amb edificis alts que el tanquin com 

una presó. Es tracta d’evitar convertir Vallcarca en un barri obrer de casa barata i 

indigna. Evitar el model de Meridiana en relació a l’Avinguda i Riera de Vallcarca.  

 Escalera del Gòlgota automàtica de baixada. 

 

Com creus que es pot preservar i aprofundir en el caràcter de barri -poble que té 

aquesta zona de Vallcarca? 
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 Recuperació màxim possible l’entramat i tipologia històrica anterior al 2002 . 

 Mantenir el casc antic del barri. 

 No deixeu que Nuñez i Navarro construeixi les alçades que vulgui.  

 Institut de Vallcarca,  ja! 

 Mantenint l’estructura dels carrers del casc antic, la tipologia edificatòria, generant 

espais de relació veïnal (i mantenint els que ja s’utilitzen de m anera natural pel 

veïnat actualment). A part, les escales del barri han de ser un dels punts clau en 

vertebrar la convivència, el coneixement, respecte al barri.  

 Mantenint les alçades de cases baixes del casc antic. No deixant construir a Nuñez  

les alçades que vulgui. 

 Teniendo en cuenta el tipo de actividades que pueden ser interesantes para niños, 

juventud activa y adultos. Considerando las de carácter culturas + importantes. 

Adoptando un modelo de Can Batlló, es una opción.  

 Protegint negocis que no només estiguin orientats a turistes. 

 Participar a les festes de Gràcia amb un carrer guarnit.  

 Carrers de vianants. 

 Serveis: escoles, CAP. 

 Cal comerç de proximitat i serveis: poliesportiu cobert, institut, centre cívic, etc.  

 Casal de barri 

 No deixant que es deteriori més. 

 Iniciar reformes per vitalitzar-lo i donar qualitat al barri incorporant-hi també 

equipaments especialment per la gent gran. 

 El mateix. Fer les cases més baixes del que ha estat aprovat i retornar a l’esquema 

antic de cases baixes. La idea de poble segueix essent un model de referència fer 

al barri que conservi el centre històric. Enderrocar el bloc de finques que a quedat 

en peu al c/Bécquer tocant c/cambrils. 

 Fer fora els okupes i rumans 

 Conservar el màxim l’entramat de carrers, elements arquitectònics i cases baixes 

que caracteritza el nucli antic i fomentar en el màxim possible que les noves 

construccions no distorsionin això. 

 Alhora, no expulsar més veïns ni comerços del barri aturant enderrocs i 

expropiacions.  

 I finalment, fomentant el manteniment i potenciació d’espais d’ús comunitari 

(Cantera, plaça Farigola, Hort...). 

 Mantenint la tipologia de les cases. Ha de ser compatible amb les millores vials i la 

creació d’espais lliures. 

Quines propostes fas per reforçar la identitat i el patrimoni del barri des del punt de 

vista arquitectònic, natural, ambiental i cultural? 

 Que els privats majoritaris (NiN i Fité) no construeixin el que vulguin. 

 Comerç de proximitat. 

 Admetre que es pugui rehabilitar façanes i cases més antigues.  
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 Que es valori el patrimoni natural existent, no enderrocar cap casa però tampoc 

cap arbre dels que hi ha. No tornant a tapiar cap pou natural ni manantial d’aigua 

com s’ha fet a Plaça Farigola i altres punts. 

 Treballar per un barri energèticament sostenible – la cultura ja la preservarem 

nosaltres. 

 No deixeu que els privats majoritaris (NIN, FITÉ...) construeixin el que els hi doni la 

gana. 

 Comerç de proximitat. 

 Crear un espacio donde se potencie el diseño, el arte y la artesanía, (estudios, 

talleres, galerías, etc.) donde además se puedan crear un mercado local tanto 

para el vecindario como para los turistas que pasan para visitar Parc Güell.  

 Via verda al carrer Vallcarca. 

 Terrasses als parcs per l’estiu. 

 Millorar l’impacte de pantalla de l’Av de Vallcarca ampliant l’espai verd i 

pacificant el trànsit. 

 Mantenint els elements de valor patrimonial, les alçades contingudes dels edificis, 

conservant l’arbrat dels espais que estan pendents de reformar.  

 No tallar les ales a la inèrcia ja existent al barri d’autogestionar fent partícip al 

màxim de gent espais i actes socials, culturals i ambientals (hort comunitari, grup de 

consum, activitats artístiques, festa major, fires...). 

 En l’aspecte patrimonial, cal prioritzar preserva (si és necessari restaurant) tots els 

edificis històrics del barri, ara que alguns com la Casita Blanca ja no hi són. 

 Conservar les cases antigues, restaurar millor. Senyalitzar-lo. El barri cada vegada es 

més lleig: pèrdua de la dignitat de les antigues cases de poble,  es tracta de no 

convertir-ho en un polígon dormitori com ja ho és la vessant alta de l’avinguda 

tocant a la Ronda de Dalt. 

 Plantejament del projecte ha millorat respecte del passat  

Com es podria millorar la mobilitat i l’accessibilitat d’un barri amb tants desnivells i 

pendents? 

 Jo crec que esta bé. 

 Ascensor al metro de Vallcarca. 

 Ascensor al metro, ja! 

 Més bus al barri. 

 Ascensors públics. 

 Eixamplar voreres en carrers de molta entrada i sortida com Farigola, on hi ha punts 

de poca visibilitat, on no hi passa ni un canet de compra o de bebè.  

 Hi ha zones elevades que podrien tenir millors accessos amb replans que 

condueixin a escales o ascensors que funcionin segons el pas de la gent  

 Ascensors públics per superar desnivells. 

 Millorar sincronització semàfors plaça Lesseps per vianants.  

 Millorar accés metro: ascensor. 

 Imprescindible escales automàtiques del Metro Vallcarca fins al carrer i ascensors 

fins a República Argentina. 
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 Posar escales/ascensors i/o altres elements mecànics. 

 Fer miniplaces de manera que siguin petits espais per descansar en una pujada 

 Crec que és fonamental interconnectar la part inferior i superior del pont de 

Vallcarca, mitjançant un ascensor i/o escales mecàniques. Els voltants de la plaça 

Mons seria el punt superior i la base del pont el punt inferior. S’ha de tenir en 

compte que el Metro de Vallcarca no té ascensor. Podria ser una acció 

combinada. 

 Evitar construccions elevades, obrint camins a llocs com l’actual pista de bàsquet i 

fent amb urgència els ascensors al metro a les dues avingudes del metro.  

 Cal tractar punt per punt la mobilitat tenint en compte tots els principis del disseny 

per tot (D+A), l’envelliment de la població. 

Quin tipus d’habitatge s’hauria de promoure al barri? 

 Que eviti la gentrificació. Preus assequibles. 

 Rehabilitació de l’habitatge afectat per MPGM. 

 habitatge cooperatiu i de protecció oficial.  

 En la part públic insistir en promoure la cessió d’ús per habitatge social.  

 En la part privada garantir % d’habitat de protecció oficial, i garantir un tipus 

d’edifici respectuós amb la tipologia ja existent , promocions que no siguin 

exclusives per habitants de renda alta. 

 Habitatge cooperatiu. 

 Habitatge de protecció oficial. 

 Rehabilitació de l’habitatge afectat per la MPGM.  

 Habitatge + taller/estudi. 

 Habitatges de protecció oficial. 

 Rehabilitació d’edificis finançat per l’Ajuntament. 

 Divers però sense grans blocs d’alçada. 

 Habitatge lloguer per a joves. 

 Habitatge cooperatiu en cessió d’ús. 

 Habitatge cooperatiu però també de mercat lliure.  

 A nivell general accessible econòmic i sosteniblement , per tal d’evitar la 

gentrificació i expulsió de veïnes que viuen altres barris i també la transformació de 

la fisonomia arquitectònica urbanística. 

 En concret fer-ho a partir d’habitatges de protecció oficial i prioritzant alguns en 

model de cooperatives de cessió d’ús. 

 I no oblidar certs equipaments que fan falta, especialment l’institut.  

 Coses dignes, maques (no tan lletges i  desagradables com la que hi ha sobre del 

metro entre l’Avinguda i República Argentina. Els edificis baixos de tres plantes 

màxim, això vol dir baixos i 2 plantes. Intenta que no hi hagi projectes 

conceptualment cutre com els que ofereixen el carrer del Coll i han destrossat 

Verdi. 

Quines són les teves propostes o aportacions per millorar la sostenibilitat i l’eficiència 

energètica al barri? 
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 Remunicipalitzem els recursos hídrics del barri.  

 Respectem els terres permeables. 

 No fem col·lectors faraònics.  

 Respectar els boscos que actualment conformen un entorn natural inestimable a 

nivell de ciutat (pulmó imprescindible).  

 Transport públic versus foment de l’ús de vehicle privat amb nous aparcaments. 

“Desmotoritzar” el barri. 

 Eficiència dels edificis de nova construcció. Foment de noves empreses de 

proveïment d’energia. 

 No col·lectors d’aigua gegants/faraònics.  

 Temes permeables... Aprofitem els recursos hídrics del barri. Remunicipalitzem 

l’aigua. 

 Potenciar la reutilización. Minimizando residus. 

 Semàfors amb pulsador per vianants. 

 Canviar llums de color taronja a blanc LED, millorar il·luminació a la plaça Lesseps 

costat Escola Rius i Taulet. 

 Adaptar els habitatges i els espais públics i els equipaments a les noves tecnologies 

que faciliten l’estalvi energètic. 

 Posar criteris de provisió de recursos (Electricitat, telecomunicacions( en les noves 

construccions que prioritzin proveïdores no especulatives i que busquin no més la 

generació de beneficis sinó també el bé comú. 

 Conservar espais que espongin i fan més saludables el barri (horts, aula ambiental, 

plaça Farigola, Cantera). 

 Instal·lar estacions de bicing i carrils bici.  

 Restaura traçat habitual de la línia de bus 22 per evitar ús de cotxes.  

 Impulsar energies renovables: panells solars als nous immobles, punts recarga per 

vehicles elèctrics. 

 Cal controlar a telefònica perquè organitzi els serveis de telefonia mòbil, cal millorar 

les circulacions d’aigües i llum per fer reduir els costos energètics, caldria facilitar 

aparcaments als veïns que no paguin tant cars, no caure en la temptació de 

monopolitzar les bicicletes en aquestes pujades i baixades, buscar l’estalvi 

energètic per altres mecanismes.  

 Les plaques solars als nous edificis són bons solució si es faciliten la instal·lació, 

s’aconsegueix fer el barri poc depenent de les empreses elèctriques.  
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Resultats de la valoració de la jornada 

 
A continuació es presenta, de manera sintètica, el resultat de la valoració de la 

jornada participativa. Aquesta valoració es va realitzar mitjançant un qüestionari de 

valoració que els assistents a la jornada van omplir, de manera voluntària, al final de la 

sessió. Mitjançant aquests qüestionaris s’ha valorat de manera general el 

desenvolupament de la sessió, tot i que el percentatge de respostes no supera el 15% 

del total d’assistents. 

El qüestionari també inclou un petit recull de dades sociodemogràfiques (edat, 

gènere) i una pregunta sobre si els assistents són residents del barri de Vallcarca. 

A continuació es presenten gràficament els resultats de la valoració,  

 

En relació a la valoració general de la sessió: 
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En relació a la distribució per edats dels participants en la sessió que van respondre el 

qüestionari:  

 

 
 

Pel que fa al sexe dels participants en la sessió que van respondre el qüestionari: 
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Finalment, en relació a la pregunta sobre si resideixen a Vallcarca: 

 

100% 

Vius a Vallcarca 

Si

No


