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Acta del Consell de Barri de l’Esquerra 
 
 
 
 
Data:   15 de gener de 2018 
Lloc:              Centre Civic Urgell 
Hora:    19.00h 
 
 
Ordre del dia:  

1- Procés participatiu de la Model 
2- Projectes Avinguda de Roma. Procés de treball 
3- Pacificació del Carrer Borrell a partir de l’Eix verd de Sant Antoni. 
4- Germanetes/ Jardí Paula Montalt 
5- Ubicacions definitives de les Escoles Entença i Eixample 1 
6- Jardins Montserrat. 

  
Presideixen la Taula: 
   Sr. Francesc Magrinyà, Conseller de l’Esquerra de l’Eixample. 

Sr. Jordi Matas, Conseller tècnic 
Sr. Jordi Torrades, gerent del Districte. 

 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
 
Hola, bona tarda a tothom. Comencem avui el Consell de Barri de l’Esquerra de l’Eixample. 
En primer lloc, volíem excusar la presència que estava anunciada també del regidor Gerardo 
Pisarello, però a l’últim moment ha tingut una demanda de presència en una reunió i li ha 
estat impossible poder venir aquí. Així que, sentint-ho molt, portarem nosaltres mateixos el 
Consell. Llavors, aquí teniu l’ordre del dia en què hi ha hagut una modificació. En principi, hi 
havia el punt número cinc que s’havia canviat.  
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Sr. Jordi Matas 
Ah, no es veu a la pantalla, perdoneu, a veure si es pot veure a la pantalla. Mentre no es veu 
a la pantalla, simplement una prèvia a l’ordre del dia.  
 
Jo soc el Jordi Matas, conseller tècnic d’aquí el Districte. No sé si identifico ara mateix des 
d’aquí les persones de l’AFI Entença. Hi havia un punt de l’ordre del dia que a la comissió de 
seguiment es va demanar incloure’l a l’ordre del dia. Des de l’AFI Entença, com que era un 
punt referent a una reunió que tenim demà passat amb ells, i per respecte i deferència a la 
gent de l’AFI Entença, proposem no explicar-ho aquí sinó que s’expliqui a les persones 
afectades directament la ubicació definitiva de l’escola Entença. També hem parlat amb les 
persones que ho van proposar a les persones de la comissió de seguiment i hi estan 
d’acord. Per tant, ajornaríem aquesta discussió en l’àmbit del Consell de Barri un cop 
haguem pogut parlar sobre el tema amb la comunitat educativa de l’escola Entença. 
D’acord?  
 
Gràcies. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
Bé, llavors, aquí teniu l’ordre del dia.  
 
En principi parlarem del procés participatiu de la Model. Com bé sabeu, ha sortit un decret 
d’alcaldia i el procés anunciat sobre el tema de la Model finalment començarà aquest mes, el 
mes de gener, i durarà quatre mesos. Ara us explicaran, per una banda, en aquest primer 
punt de l’ordre del dia, quins han estat els treballs que ha fet l’Àrea d’Ecologia Urbana 
conjuntament amb el Districte i amb l’Àrea de Participació Ciutadana i el Departament de 
Memòria, per veure una mica els treballs que s’han fet durant aquests mesos i el que es 
preveu durant els propers mesos.  
 
Sapigueu que hi ha una novetat, que és que finalment l’edifici de la Model ja passa a la 
gestió de l’Ajuntament de Barcelona. Fins ara ho havia gestionat la Generalitat de Catalunya, 
el Departament de Justícia. Ara ja és un edifici que ja està totalment gestionat per 
l’Ajuntament de Barcelona. I, de fet, a partir d’aquest diumenge, a partir de les 12, ja es dona 
obertura a l’edifici, al recinte, des de la gestió de l’Ajuntament de Barcelona. Així que 
després us ho explicaran amb més detall.  
 
Per tant, en aquest primer punt presentarem, per una banda, els treballs que s’han fet i, 
després, anunciarem una mica els elements del que serà el procés participatiu de la Model.  
 
Després, en un segon punt, hi ha tota una sèrie de treballs que s’estan fent en el marc de 
l’avinguda de Roma. Llavors, amb en Martí Ardanaz us anunciem també algunes de les 
gestions que estem fent perquè, tenim previst anar intervenint de forma progressiva a 
l’Avinguda de Roma.  
 
Després, entrarem en el tercer punt que seria la pacificació del carrer de Borrell a partir de 
l’Eix Verd de Sant Antoni. Una mica us volem presentar el treballs que s’han anat fent en el 
barri de Sant Antoni amb el grup impulsor i que ja es van presentar de forma pública, el que 
és la superilla de Sant Antoni, perquè com que hi havia la idea, també, que hi ha l’Eix Verd 
de Consell de Cent, conjuntament amb el de Borrell, que es vol estendre també en el nostre 
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barri, doncs explicar una mica quina és la manera de treball que s’ha estat fent a Sant Antoni 
perquè entengueu de quina manera estarem treballant en el nostre barri. 
 
Com a quart punt entrem en el cas de l’espai de Germanetes i sobretot amb els jardins de 
Paula Montal, us ensenyarem el projecte amb què estem i una mica quines són les activitats 
que s’han fet en aquest punt. 
 
I, finalment, us presentarem també com a informació el punt de jardins de Montserrat, que a 
partir de finals de mes de març començaran ja les obres i us ensenyarem el projecte sobre el 
qual es treballa. Així que, sense més dilacions, li donem la paraula a  la Mercè Llopis, i si 
voleu també pots pujar ja, Laia Torres. Ells estan treballant des d’Ecologia Urbana i us 
presentaran aquests punts que us havíem anunciat. 
 
 
Sra. Mercè Llopis 
Bona tarda a tothom.  
 
Només situar dues coses. El mes d’octubre es va aprovar una mesura de govern, aquest 
Ajuntament va aprovar una mesura de govern on es marcaven els compromisos i el full de 
ruta del projecte de la Model, que és un projecte molt complex que portarà molt de temps i 
debat, segur. Per tant, es va voler fer un document on s’expressava com s’abordaria aquest 
projecte i quins en serien els passos.  
 
A veure, aquestes primeres diapositives expliquen una mica sobre el plànol ,d’on partíem. La 
història • diguéssim•  del planejament d•aquest tros de ciutat. Això es el Pla general 
metropolità. No hi entro en detall perquè és un tema molt tècnic, però es veu que hi havia 
una part molt gran qualificada de 6, que vol dir de jardí de parc públic; una altra part de 7, 
que és equipament públic, i, en un canvi que va haver-hi pel tema dels solars de les tres 
presons, que es va haver de fer una modificació d’aquest planejament per compensar verds, 
per compensar edificabilitats, el planejament del 2001 retallava aquest verd, qualificava més 
equipament i posicionava una peça 18 • que vol dir una peça destinada a usos d•oficines, 
d•habitatge•  a la banda del carrer Nicaragua.  
 
Un altre planejament que afecta aquest conjunt seria el catàleg de patrimoni, que indica un 
nivell de protecció C i bàsicament el que cataloga és el cost poligonal central del panòptic. 
També, d’alguna manera, fa referencia al que són les branques, però amb un altre criteri no 
tan estricte de conservació. Aquest plànol és d’on partim ara. Això va ser el pla director que 
es va aprovar l’any 2009 i que va ser un resum del procés de participació d’aquell moment, 
en què es va plasmar en un document les voluntats d’aquell moment, que era que hi hagués 
un seguit d’equipaments de barri, un seguit d’espai verd important, però és clar, això és la 
foto feta el 2009. Del 2009 al 2017, evidentment, han passat uns anys i ens plantegem que 
s’ha de revisar. No que s’hagi de canviar radicalment, però que s’ha de revisar evidentment 
amb la participació vostra.  
 
El document aquest al qual faig referència de la mesura de govern deia una cosa molt clara 
que era: «Com enfoca aquest equip de govern aquest projecte?». Aquest projecte de 
transformació de la Model ha de tenir quatre potes molt clares: el verd com a infraestructura 
importantíssima per a aquest lloc de ciutat, que ho necessita; l’habitatge, una part 
d’habitatge important, també, com que el planejament dona peu que ho pugui ser i també per 
intentar evitar el problema d’expulsió de veïns i controlar d’alguna manera els preus de 
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l’habitatge; l’altra pota seria la memòria i el patrimoni: és importantíssim que en aquest lloc 
que han passat tantes coses hi hagi un equipament, aquest no ho discuteix ningú, que faci 
referència al passat, al que ha passat en aquest lloc; i el patrimoni de l’edifici en si i dels 
espais que té, conservar-los al màxim possible. D’altra banda, els equipaments de 
proximitat, que l’any 2017 siguin necessaris. Això és una mica l’explicació d’això. 
 
Ja he dit que era un projecte que realment és complex i requereix uns temps diferents, és a 
dir, d’avui per demà no es pot saber quins seran els usos definitius de la Model, perquè s’ha 
de fer un debat ciutadà, s’ha de fer un debat tècnic, s’ha de fer molta anàlisi. El que sí que 
aquest Ajuntament tenia molt clar des del primer moment és que es volia ocupar del minut 
zero, i ocupar des del minut zero vol dir que des d’ara que som els gestors d’aquest 
equipament i, per tant, aquesta setmana mateix ja es fa un acte en què això es visualitza.  
 
Què vol dir això? La Laia us explicarà una mica més què vol dir aquesta ocupació i aquesta 
fase que li diem del «mentrestant» i quin tipus d’activitats, però tot aquest temps ens ha de 
servir per elaborar la revisió d’aquest pla director i la definició de com serà el definitiu espai 
de la Model. Per tant, el calendari que ens havíem marcat era: el 2017, aquesta recepció de 
l’equipament que passava de mans de la Generalitat a l’Ajuntament, amb una sèrie de 
gestions que no explicaré perquè no cal; l’any 2018 és l’any de fer els usos provisionals de 
l’edifici i la definició dels usos de futur; l’any 2019 és quan creiem que podrem fer l’elaboració 
dels projectes arquitectònics i urbanístics necessaris per tirar endavant els usos futurs, i el 
2020 serà l’inici d’aquesta transformació definitiva.  
 
Per fer possible això, evidentment, ens hem organitzat, hem creat una sèrie de comissions 
internes • d•Ecologia Urbana, Districte, d•altres àrees que estan amb aquest tema•  però jo 
diria que més aviat aquest tema del mentrestant m’agradaria que l’expliqués la Laia . Jo crec 
que amb el que he explicat una mica resumidament... La segona etapa de l’impuls és 
aquesta que hem dit que començava ara, que és la de l’impuls de les activitats provisionals i 
de pensar com serà aquesta transformació definitiva.  
 
Sí, aquest plànol indica, d’alguna manera, quins són els espais que ocuparem durant aquest 
mentrestant.  
 
També preneu-vos-ho com un treball que s’està elaborant i que es va ajustant a mesura que 
anem coneixent coses d’aquest edifici. Perquè per a nosaltres fins ara era un autèntic 
desconegut, i hi entrem i l’estem analitzant i potser coses que vèiem que eren molt fàcils 
potser no ho són tant i en canvi unes altres que pensàvem que eren més difícils potser són 
més fàcils. Però la idea seria • i aquesta sí que ja és certa•  que el que és l•edifici del carrer 
d’Entença serà l’edifici, com si diguéssim, motor i on es faran les obres d’adequació 
provisionals més importants que permetran que aquest edifici sigui utilitzable gairebé sempre 
que es vulgui. És on hi haurà les sales per poder fer els actes que calgui, el pati s’obrirà a la 
ciutadania i es podrà utilitzar com si fos un pati interior d’illa, hi haurà activitat permanent 
municipal a dins d’aquest recinte i serà l’espai on més còmodament es podrà treballar. 
També és evident que l’edifici de la presó es podrà visitar i es podrà visitar en unes dates 
determinades, i us explicarà la Laia com, però que no transformarem aquest edifici encara. 
El deixarem com és, amb les mesures de seguretat que calgui, però serà un espai visitable.  
 
I després tenim la intenció • i això és el que estem ara mirant, perquè està sent una mica 
més complicat•  també d•utilitzar d•alguna manera l•edifici Tallers, que li diem, que és el que 
està a la banda del carrer de Nicaragua, i utilitzar les plantes baixes d’aquest edifici per fer-hi 
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activitats diverses, amb la possibilitat d’obrir una part de tanca i convertir aquest espai que 
ara està ple d’edificacions auxiliars i que no tenen cap mena d’interès, fer com una primera 
obertura de l’espai públic a la ciutat. Això ho estem treballant ara, no us dic exactament el 
compromís, perquè s’està treballant tècnicament a veure què suposa tot això, però aquesta 
seria la idea.  
 
Això també vol dir que hi ha dos carrers, Rosselló i Nicaragua, que, en l’estructura de 
superilla, són carrers pacificables que també poden ser incorporats en aquest pensament 
d’obrir la ciutat a l’espai públic i amplien el recinte de la Model molt més enllà de les seves 
tanques.  
 
La transformació definitiva és evident que és quan ja tenim clar que ja sabem què és el que 
hi farem, quan ja comencem a fer els projectes, quan es comencen les obres i quan 
s’acaben les obres i es va cedint cada equipament al seu gestor, el que sigui, els que es 
decideixin. I el moment en què l’espai públic s’obrirà.  
 
Sobre la governança d’aquest projecte, s’ha fet una taula de direcció política i un nucli de 
seguiment tècnic. Aquesta taula de direcció política la lidera la Tinència d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat, i també inclou el comissionat de Programes de Memòria, la Regidoria 
Transparència. Nosaltres, tècnicament, ens hem organitzat en una sèrie de comissions, per 
temes. Com us podeu imaginar, hi ha una comissió específica per a la recepció d’aquest 
edifici, una comissió que està pensant com ha de ser aquest espai memorial, una altra 
comissió que segueix el programa «Projecte i ciutat», que està treballant amb les anàlisis de 
com és aquest edifici, què hi cap, què no hi cap. La Comissió de Patrimoni Arquitectònic, que 
per la seva banda està analitzant què és el que és interessant d’aquest edifici, què és el que 
s’ha de mantenir, què és el que es podria transformar. I, finalment, la Comissió de 
Participació i Comunicació, la Laia n’és la comissionada, que evidentment és la que us 
explicarà com està pensada aquesta participació i comunicació de tot el procés.  
 
En aquest moment s’han garantit uns recursos d’entrada per abordar aquestes primeres 
obres d’adequacions que seran durant el 2018 i 2019. Estan en el PIM, vol dir que els tenim i 
que les podem fer. Per tant, aquest document volia ser aquest compromís, és a dir, 
compromís del que volem fer i que ens estem dotant dels diners necessaris per fer-ho.  
 
Sra. Laia Torres 
 
D’acord, jo us explicaré el detall una mica de la part més d’activitats i de procés de 
participació immediats.  
 
Com havia explicat el Francesc Magrinyà, l’1 de gener la Model ha passat a mans de 
l’Ajuntament de Barcelona. Fins al desembre va estar sota la titularitat, encara, sota la 
gestió, de fet, del Departament de Justícia, i a partir del gener és plenament municipal. 
Aleshores, el primer que ve és aquest diumenge, un acte d’obertura institucional que tindrà 
lloc el diumenge al matí i sobretot obert al barri a partir de les 3 de la tarda. S’obrirà el pati 
d’entrada de la Model com si fos un pati d’interior d’illa, que aquí a l’Eixample ja hi esteu 
bastant acostumats. I aquest pati interior d’illa estarà obert cada dia de la setmana menys 
diumenges, en principi, perquè serveixi d’espai d’estada temporal del barri.  
 
El diumenge que ve a la tarda, també, començarà un cicle de visites lliures a la Model que, 
excepcionalment, es faran diumenge però que normalment es faran, ara us ho explicaré, els 
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divendres i els dissabtes. Què veureu, per tant, el diumenge a la tarda? Hi haurà dues coses 
a part de les visites. Primer, als murs del voltant de la Model s’inaugurarà una exposició que 
es diu «La Model per dins» que són fotos d’un fotògraf que es diu Josep Maria de Llobet i 
que documenten, d’alguna manera, els espais interiors de la Model una vegada va quedar 
buida dels presos. Ja no són els espais com estan ara • tot i que són molt similars• , va fer 
les fotos just després que els presos deixessin la Model. I, per tant, intenta crear una mena 
de finestres exteriors per visualitzar el que més o menys hi ha a dins, que són espais buits 
on es desenvolupava la vida penitenciària. Per tant, una exposició fotogràfica que anirà 
canviant al llarg dels mesos, molt probablement cap al mes d’abril, maig, es canviarà 
aquesta exposició i, molt probablement, hi haurà una exposició més lligada a la memòria. I 
aquest espai de mur, mentre no es comencin a desenvolupar els projectes de millora física, 
serà un espai expositiu.  
 
Després, com us deia, el diumenge a la tarda, també a partir de les 3, es podrà entrar 
lliurement al pati d’entrada, que tindrà un mobiliari provisional que, a mesura que es vagi 
determinant • a partir del procés de participació, etcètera•  com anirà quedant l•espai de la 
Model, pot ser que vagi passant de provisional a més definitiu. Veureu que hi ha uns mòduls 
de fusta que són com una mena de bancs, però d’entrada el barri guanyarà un espai 
d’estada en el pati d’entrada, que potser és l’espai, tot i que és una presó i que no és 
especialment agradable, segurament més agradable de tot el recinte.  
 
L’horari funcionarà més o menys com els patis d’interior d’illa i, per tant, més o menys, va 
amb el sol. Al matí, cap a les 10, i a la tarda, entre 6 i 7, estarà obert, en funció també de la 
llum i de la ruta també que fan els companys de Parcs i Jardins que van obrint i tancant els 
espais d’interior d’illa del barri. 
 
Us deia, les visites, a diferència de... no sé si segurament molts de vosaltres vau fer la visita 
que permetia la Generalitat, aquesta visita anava a través d’inscripció. Nosaltres hem 
començat amb un altre format de visita, que és una visita lliure. Vol dir que no caldrà 
inscriure’s-hi, podràs arribar allà i, si no hi ha cua, o fer una mica de cua, o si no hi ha cua 
entrar lliurement per les parts, pel pati i el passadís fins al panòptic i algunes galeries. Una 
mica el mateix espai que el que permetia visitar l’exposició de la Generalitat, però de manera 
lliure. Per tant, no caldrà inscriure’s-hi. Segurament, qui tingui moltes ganes d’entrar, el 
primer dia és possible que faci una mica de cua, però com que cada divendres a la tarda i 
cada dissabte tot el dia estarà obert, a poc a poc aquestes visites esperem que es vagin 
autogestionant. Si veiem que hi ha molt tap sempre, ens plantejaríem obrir més dies, Però, 
en principi, seria els divendres a la tarda i els dissabtes al matí.  
 
I, després, també començarà un ús progressiu de la Model com a espai sociocultural obert al 
barri i a la ciutat. Com deia la Mercè, la Model és un edifici que té moltes mancances per ser 
obert, per fer activitats de pública concurrència, perquè sabeu que les activitats requereixen 
uns estàndards de seguretat, d’obertures, de sortides d’emergència, que justament un centre 
penitenciari no acostuma a tenir. I, per tant, l’adequació anirà sent progressiva i, a mesura 
que anem millorant els espais i anem generant espais més segurs, l’ús podrà ser més 
intensiu. Però ja tenim algunes activitats previstes • que no cal repassar•  però que són 
activitats, la major part, d’iniciativa municipal.  
 
Però l’ús d’aquest espai està obert al barri, a les entitats del barri. Per tant, si teniu propostes 
d’alguna activitat que necessitaríeu fer a la Model, us demanaríem que ho vehiculéssiu a 
través del Districte, i nosaltres a poc a poc anirem afavorint que aquestes activitats puguin 
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passar. Demanem la vostra comprensió per això que us deia, perquè els espais no són uns 
espais que afavoreixin una gran capacitat de visitants, per qüestions de seguretat, i a 
mesura que els companys de Model Urbà vagin fent projectes de millora hi haurà més espais 
que podran acollir les vostres activitats.  
 
Això des del punt de vista d’aquests primers mesos d’obertura. Per tant, un acte el dia 21, 
l’obertura del pati de les visites també el 21 a la tarda. L’obertura del pati cada dia, les visites 
lliures i  les activitats que aniran generant dinamisme en aquest equipament. Per altra banda, 
paral·lelament a aquesta obertura al barri i a la ciutat, el que impulsarem serà un procés de 
participació, tenint en compte les noves normes de participació que es van aprovar fa un 
parell de mesos: una discussió amb vosaltres sobre el futur d’aquest espai.  
 
Ja fa mesos que estem treballant amb el que n’hem dit el Grup Impulsor i de Seguiment, que 
és un grup que aglutina la major part d’entitats tant del barri com lligades a temes de 
memòria com les AMPA, etcètera. O sigui, la major part d’entitats que creiem que tenen 
alguna cosa a dir sobre la Model. Si hi ha alguna entitat que no forma part d’aquest grup, 
aquest és obert, així que ens ho dieu i us convidarem a la propera reunió. Hem començat a 
treballar amb ells la manera com obrir la discussió a tot el barri a través d’aquest procés de 
participació. A partir d’algunes coses que són més fixes o que són el punt de partida i d’altres 
que són els temes sobre els quals haurem de decidir conjuntament. El punt de partida 
d’aquest procés de participació és el Pla director del 2019, ai, del 2009, disculpeu.  
 
El punt de partida és aquest Pla director i la mesura de govern que també, de manera molt 
succinta, ha presentat la Mercè, perquè hi ha algunes propostes de canvi entre el Pla 
director que, per exemple, no preveia habitatge i la mesura de govern, que sí que proposa 
habitatge.  
 
Aleshores, els pilars d’aquest nou projecte de la Model que es recullen en la mesura de 
govern i que d’alguna manera surten del  Pla director són, per una banda, els 14.000 m2 de 
verd que ja estaven previstos en el Pla director, mantenir aquests metres quadrats de verd, i 
intentar que tinguin la màxima entitat pròpia. Això vol dir que no siguin trossets de verd, sinó 
que puguin ser el màxim de verd compacte possible.  
 
Per altra banda, incloure entre 12.000 i 18.000 m2 de sostre d’habitatge públic de lloguer. 
Això no estava previst al Pla director però sí que és una proposta municipal, és una proposta 
d’aquest Govern. Que s’aprofiti l’espai de la Model per afavorir un parc d’habitatge públic de 
lloguer al barri de l’Esquerra de  l’Eixample, que no en té gaire o gens. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
 
Hi ha l’espai de lloguer que es comencen les obres ara properament a Germanetes, però a 
part d’això, no n’hi ha. 
 
 
Sra. Laia Torres  
 
Després, la creació d’un espai memorial, que és una llarga reivindicació que es dona per 
descomptat però s’ha de treballar. I preservar el valor patrimonial i posar en valor la 
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singularitat de l’edifici. Això vol dir que s’ha de vetllar perquè aquest valor que té la idea del 
panòptic es pugui respectar en la màxima proporció possible.  
 
I, finalment, dotar els barris dels equipaments de proximitat necessaris actualitzant la llista 
d’equipaments compromesos l’any 2009. Aquests serien els plantejaments de partida 
d’aquest procés de participació que encaixen allò que deia el Pla director del 2009 amb la 
proposta del Govern.  
 
I sobre aquestes bases, el procés de participació tindrà dos deures fonamentals. El primer és 
decidir entre tots quins usos i equipaments són prioritaris i cal incloure en aquest espai de la 
Model, i per a això tindrem dues documentacions bàsiques. La primera és el Pla director del 
2009 i l’altre és un pla d’equipaments que s’ha encarregat i que s’està a punt d’acabar o que 
es deu haver acabat, d’una anàlisi objectiva, segons les ràtios de necessitats de cada 
equipament, per tenir dos punts de partida de treball per discutir sobre quins serien els 
equipaments que definitivament haurien d’anar en aquest espai. I per l’altra, quina 
configuració urbana ha de tenir l’espai de la Model per encaixar aquests equipaments que 
haurem determinat, la superfície de verd que ens hem conjurat de no perdre, l’habitatge 
públic que el Govern proposa que hi sigui, l’espai memorial i la preservació del patrimoni, 
que també és una de les premisses que es posen sobre de la taula. Per fer això, també 
tindrem dos materials fonamentals: d’una banda, el Pla director del 2009 altra vegada i, de 
l’altra, un estudi d’alternatives sobre l’espai de la Model • em sembla que he dit malament el 
títol•  que és un encàrrec que hem fet des de l•Ajuntament de visualitzar diferents 
alternatives d•encaix, perquè estem demanant • és un espai molt gran, són dues illes de 
l•Eixample•  que hi hagi moltíssimes coses: un verd de qualitat, uns equipaments de qualitat, 
que el patrimoni no es desdibuixi, que hi hagi habitatge, etcètera. I totes aquestes 
necessitats hem de veure com encaixen perquè tot es pugui respectar al màxim. I, per tant, 
les dues preguntes del procés de participació que haurem de respondre conjuntament seran, 
d’una banda, quina és la llista d’equipaments i, de l’altra, com encaixem aquests 
equipaments amb la resta de requeriments perquè hi hagi el màxim de verd, i el màxim de 
verd de qualitat, el màxim d’equipaments, el màxim d’habitatge, etcètera.  
 
Aquest seria una mica el calendari de les fites d’aquest procés. Les normes reguladores, el 
reglament de participació aprovat, diu que un procés de participació ha de durar un màxim 
de 120 dies a partir de l’aprovació d’un decret d’alcaldia, que estem preparant i que està 
apunt de sortir. Abans de l’arrencada del procés hem treballat amb el Grup Impulsor i de 
Seguiment, com us deia, des del mes de juliol. Hem tramitat internament aquest procés de 
participació, perquè té tots uns canals que s’han d’aprovar, i estem a punt de tancar el decret 
d’alcaldia.  
 
Entre aquest mes i el mes que ve hi ha la presentació del Consell de Barri, que això és avui, 
i començarem a fer accions d’informació del procés. Començarem a veure cartells, 
informació pel barri per informar de quan són les sessions, per convidar tothom a participar 
en aquest procés. Durant els mesos de febrer fins a l’abril farem totes les accions 
participatives: tallers, treballs amb col·lectius específics, amb les escoles • hi ha una escola 
en el mateix àmbit de la Model• , amb la gent gran, amb els joves, etc., tallers temàtics 
sobre els diferents temes, els equipaments, etcètera. I preveiem tancar el procés, recollir 
totes les aportacions i fer un retorn • que vol dir explicar què vol fer l’Ajuntament a partir de 
tot el que s•ha recollit•  al maig del 2018. I després, del maig en endavant hi haurà una feina 
molt intensa encara i molt llarga de seguiment de la translació de totes aquestes decisions 
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que haurem pres conjuntament amb projectes, canvis de planejament, etcètera, que ens 
portaran anys de seguiment.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
 
Llavors, en aquest punt, perquè també puguem contestar, farem precs i preguntes al final, 
però per a aquest punt, volíem donar un espai de precs i preguntes, per anar responent les 
qüestions que considereu, o els dubtes que tingueu que no us hagin quedat clars, i ja 
passaríem després al següent punt.  
 
Faríem una sèrie de torns, si ens podeu dir el nom de la persona. 
 
 
Sra. Ana 
 
Bueno, no sé si va a parecer una idea muy estrambótica, pero yo había pensado que como 
en el barrio no hay ninguna piscina municipal, la posibilidad de hacer ahí una. No lo sé, 
claro, todo esto que han planteado no tiene nada que ver, pero vamos. 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
En prenem nota. 
 
Veí 
Quan s’enderrocaran els murs de la Model, si us plau? 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
Farem una sèrie de preguntes i les anirem contestant així en agrupació. Si n’hi hagués 
alguna més. 
 
Veïna 
A veure, jo volia dir que a mi em sembla més prioritari assegurar-se que no faran fora els 
especuladors, tota la gent que viu al voltant de la Model, cosa que ja està començant a 
passar i comença a haver-hi pressió en aquest sentit, que no pas fer nous habitatges. 
Perquè, a veure, hi ha molta densitat de població en aquest barri i, per altra banda, 
l’important és mantenir la gent que està de lloguer, no fer fora uns per posar-n’hi uns altres.  
 
Veïna 
Hola, volia preguntar si en el tros aquest de la Model fareu residències per a la tercera edat. 
 
Veí (Representant de l’escola Eixample 1) 
Hola, volíem saber des de l’escola Eixample 1 com es té pensat el tema de les actuacions 
que es faran, per exemple, el que ha dit d’enderrocar murs. Tot aquest tema compaginar-ho 
amb l’activitat educativa del dia a dia de l’escola que ja som allà. Perquè tirar murs serà a 
l’agost, setembre? De l’any que sigui, perquè és clar, evidentment hi ha una activitat 
acadèmica allà, hi ha uns nens que han començat aquest any i volíem saber una mica quin 
plantejament hi ha d’aquesta qüestió.  
 
Sr. Francesc Magrinyà 
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Contestem aquestes primeres 5 preguntes o 5 qüestions. Bé, prenem aquest tema de la 
pregunta que deia l’Ana del tema de la piscina, en prenem nota. Aquesta és una possibilitat. 
L’altra és quan s’enderroquen els murs de la Model. 
 
Sra. Mercè Llopis 
Ja explicava que hi ha una idea clara que hem rebut aquest edifici i el volem obrir a la 
ciutadania al mes aviat possible. Evidentment, una que cosa sembla molt fàcil, enderrocar 
els murs de la Model i entrar-hi, no és tan senzill. No hi ha res que sigui tan directe. Vull dir, 
l’edifici està com està, necessita una anàlisi per veure quins són els espais exteriors que es 
podrien utilitzar.  
 
Us he explicat abans que hi ha una punta en el carrer, és a dir, la idea seria començar fent 
un acte quasi simbòlic d’enderroc d’una part de mur en el cantó del carrer de Nicaragua amb 
Rosselló. De moment no anar més enllà fins que no tinguem més clar • que una mica serà 
aquest any, a mitjans d•any•  quin serà aquest dibuix, diguéssim, d•espais de la Model, i 
quins seran els equipaments, i com serà l’espai verd. Fins que no tinguem una mica més de 
definició de com serà, no s’enderrocaran gaire més coses.  
 
Quant a les obres i la coordinació, ajunto una mica les dues preguntes, és evident que s’han 
de coordinar moltes coses, aquesta és una d’elles, i segur. Però això una mica ho anirem 
veient a mesura que es vagi definint aquest projecte. Ara estem una mica a l’inici. No sé si 
us he respost. 
 
Ara en aquest moment de participació és possible entrar demandes com aquesta, i és clar, 
no es pot dir que sí segur, perquè evidentment hi ha un seguit d’equipaments que són els 
que tocaria per barri, perquè es fa aquesta anàlisi d’equipaments i es determina què és el 
que es necessita en aquest lloc, però esta bé recollir-ho com una demanda.  
 
I quant a la residencia d’avis, era un equipament que figurava en el Pla director del 2009 i 
s’està repensant si segueix sent tan necessari en aquest lloc o no, però forma part de tot 
aquest procés en què participareu. 
 
Com a equipament, en aquest moment, segur, seguríssim, és l’espai memorial, és el que té 
noms i cognoms i no té cap dubte. De tota la resta, n’hi ha alguns que sembla que siguin 
més segurs però no està tancat encara.  
 
Sr. Francesc Magrinyà 
A la pregunta que feia de la piscina, que deia abans que no se l’havia contestat.  
 
En el Pla director està considerat un poliesportiu, és a dir que, per tant, en el que és el tema 
definitiu dels diferents equipaments que hi havia en el Pla director del 2009, estava 
considerat un poliesportiu. Aquest és un dels elements que es considera. Tot això, 
evidentment, dependrà de si el poliesportiu considera una piscina o no. Aquest és un altre 
element a tenir en compte. I, d’altra banda, hi ha piscines a la piscina Sant Jordi que hi ha al 
costat.  
 
De totes maneres, nosaltres el que hem dit abans, la Mercè ho ha comentat, partim del Pla 
director del 2009. Després hem elaborat, com s’ha fet en altres llocs de la ciutat... amb un 
àmbit d’influència d’un punt, amb un barri, s’han analitzat quines són les ràtios i quines són 
les necessitats d’equipaments a data de 2017 amb tots els tipus de serveis. I amb la suma 
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d’aquests dos, el que es vol, amb el procés participatiu, és precisament definir una 
priorització d’equipaments en una primera fase. I, en una segona, el que farem és les 
diferents possibilitats d’ubicació d’aquests equipaments. Aquí seria una mica on ens trobem.  
 
Aleshores, de la mateixa manera, les residències de la tercera edat estan considerades en el 
Pla director del 2009 i, per tant, també és un element que es considera com a element 
d’entrada. Nosaltres sempre estem parlant de l’actualització del Pla director del 2009. Per 
tant, la residència de gent gran ja estava considerada.  
 
Bé, després hi ha el punt del tema de la gentrificació, aquest és l’altre element que... 
nosaltres l’element més important de referència que fem és precisament haver creat entre 12 
i 18.000 m2 de pisos de lloguer social. Ja és un dels elements centrals quant a aquesta acció 
de gentrificació.  
 
Per altra banda, sapigueu que també es va fer un decret d’alcaldia el mes d’octubre en el 
qual hi ha un grup de treball de mesures • però ja a escala de ciutat•  a prendre en temes 
de gentrificació, que afecta tant a Ciutat Vella, com a Sant Antoni, com aquí als entorns de la 
Model. Serien una mica les dues mesures en les quals estem treballant en aquests 
moments.  
 
Si teniu alguna pregunta més, alguna ronda de gent que volgués fer alguna... 
 
Veïna 
Per preservar el lloguer al voltant de la Model. Perquè no s’especuli, se’ls augmenti els 
preus, etcètera. Perquè està passant. Saps què vull dir? 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
Bé, hi ha dues eleccions. Les eleccions a la Generalitat i les eleccions al Govern espanyol, 
que és quan es decideix la Llei d’arrendaments urbans. O sigui, aquests són els nostres 
punts de referència, i és allà on ens juguem aquest tema que vostè ens planteja. El que sí 
que també és veritat és que nosaltres com a Ajuntament hem començat a fer una iniciativa 
amb els actors de referència del sector immobiliari, precisament establint uns preus de 
referència. Però no hi ha cap legislació que ens obligui que aquests preus de referència 
siguin els referents obligatoris a l’hora de posar uns preus de lloguer i sí hi ha alguns 
elements on l’Administració municipal té capacitat d’intervenció com podria ser el retracte, el 
dret de retracte, o a intervenció a oferir algun preu alternatiu, que seria el cas. En qualsevol 
cas això ho fixa la Llei d’arrendaments urbans.  
 
Veïna 
I no podria l’Ajuntament comprar aquests edificis abans que ho fessin els especuladors per 
mantenir la gent que està vivint allà, en comptes de fer edificis nous? 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
Nosaltres hem creat un grup de treball de masoveria urbana, precisament amb un dels 
elements del pressupost participatiu. Però el que és veritat és que quan l’Ajuntament trobi 
alguna ocasió oportuna per comprar puntualment i de manera molt simbòlica algun edifici, ho 
farà, però evidentment la feina de l’Ajuntament no pot ser ni molt menys comprar la ciutat, 
perquè tampoc és els recursos que té.  
 
Molt bé. Sí? Doncs si us sembla bé, passaríem al següent punt. Hi ha alguna pregunta més? 
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Veïna 
Des del Grup Impulsor de la Model se’ns va informar que faríeu un estudi previ per recollir 
totes les necessitats del barri i que serviria com a base per poder iniciar tot aquest procés 
participatiu. Tal com ens vau demanar, us vam passar tot el llistat de contactes amb les 
persones de referència de cada col·lectiu per poder-les recollir i encara no hem rebut cap 
tipus de resposta. No sé com va aquest estudi ni res d’això i no sé quin temps ja teniu d’aquí 
al febrer que comença el procés participatiu.  
 
Després, per altra banda, sí que com a polítiques d’habitatge al voltant de la Model s’haurien 
de començar a repensar ja, i potser sí que hi ha coses que potser sí que es poden fer ja, a 
escala de Districte o Ajuntament de Barcelona, com seria tot el tema de les llicencies 
d’obres, etcètera, que potser també hi ha altres recursos o estratègies que podríem 
començar a repensar. 
 
Sra. Mercè Llopis 
A veure, del que dius que no has rebut, això en tot cas la Laia potser et pot contestar.  
 
En referència als estudis que dius. Hi ha, per una banda, l’estudi dels equipaments de barri, 
que està a punt d’acabar i l’hem de rebre, l’hem d’analitzar, l’hem d’explicar en el Grup 
Impulsor i hem de fer tot el seguiment aquest que hem dit abans de participació. I l’altre 
estudi, que és interessant que estem elaborant i que estem tancant, és aquell altre que 
explicava la Laia de veure la capacitat que té el recinte per absorbir tots aquests 
equipaments que ens sembla que són els que • que no estan tancats evidentment•  tenen 
unes dimensions determinades: què hi cap, què no hi cap, si el verd pot ser d’una sola peça, 
si ha de ser més a trossos, l’habitatge si es posa aquí o es posa allà, quins condicionants té, 
l’edifici en si com és. Si hem de triar unes certes modificacions per la seva qualitat, 
arquitectònica o patrimonial. Són aquestes feines que ens serveixen de base per explicar-
vos i per començar a debatre.  
 
Sra. Laia Torres 
En referencia a la llista: 
 
Jo el que entenia és que una cosa és que ens enviéssiu els recursos que hi ha i que haurien 
de sortir recollits en aquesta prospectiva d’equipaments existents i d’equipaments 
necessaris, i, després, hi ha una part qualitativa que no entra dins de la part de... Aquest 
estudi dels equipaments aplica una fórmula de territori, població i necessitats de ràtios 
• diguem-ne•  amb relació a tanta població juvenil, a tanta població gran, a escoles 
existents, etcètera. I jo entenia que aquesta llista tenia dues utilitats: una és que els mateixos 
redactors d’aquest projecte entenguessin i recollissin quin era el teixit juvenil al barri i com 
que li vau enviar també a la gent que va fer l•estudi • entenc que ho han recollit, però ja ho 
verificarem•  i l•altra és la capa qualitativa de què pensen els joves que necessita el barri, 
que és una mica diferent, i que aquesta és la que començarem a treballar a partir d’ara en el 
marc del procés.  
 
Crec que és imprescindible, a part de fer tallers oberts, anar treballant amb diferents 
col·lectius. És evident que vosaltres teniu un gruix, a més, molt mobilitzat en el barri i així 
prevèiem fer-ho. No sé si no ens vam entendre, potser, eh? 
 
Veïna 
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No ens vam entendre. 
 
Sra. Laia Torres 
Em sap greu. 
 
Veïna 
No era de col·lectius joves del barri, sinó eren tots els col·lectius actius al barri, i entre ells 
els que estan participant en el Grup Impulsor, com també podrien ser les famílies de l’escola 
Entença, etcètera. La qüestió és, ens vau dir que ens faríeu un estudi, que preguntaríeu als 
diversos equipaments existents al barri sobre quines necessitats hi ha i, per tant, dotaríeu de 
sentit tots aquells que hi haurien a la Model. En aquest sentit, nosaltres vam dir, ja que feu 
un estudi o diagnòstic que doti de sentit tot aquest procés participatiu, pregunteu als 
col·lectius que existeixen al barri per recollir primer aquestes necessitats que hi ha i després 
comencem el procés participatiu. Sobretot per la part aquesta que una de les majors 
necessitats és que molts col·lectius, i no parlo només dels joves, no tenen espais al barri. I 
com recollíeu totes aquestes necessitats si no teníeu els contactes? 
 
Sra. Laia Torres 
D’acord, jo crec que estem dient el mateix, segurament que no ens vam entendre aquella 
vegada.  
 
Hi ha una anàlisi, anava a dir objectiva, i no és la paraula. Una anàlisi quantitativa de què 
tocaria per ràtio poblacional, segons el perfil sociodemogràfic, etcètera, i els vostres 
contactes ens serveixen, o la vostra llista també ens serveix perquè surtin reflectits els 
recursos que hi ha en aquest barri, comptant quins són els equipaments que hi ha, etcètera.  
 
I una altra cosa és la capa qualitativa, que és analitzar amb vosaltres les necessitats. I això, 
per a nosaltres, sí que forma part del procés de participació. Que és seure i no només 
comptar què us tocaria, sinó treballar amb vosaltres què caldria.  
 
Veïna 
D’acord, última cosa molt petita. També recuperant les intervencions del Grup Impulsor que 
vam estar parlant sobre aquest tema. Una de les coses que vam dir és que el reglament de 
participació deixa molt pocs dies de procés participatiu. De fet, com a molt, d’aquí a l’abril, 
crec que he vist que quedava, què farem? Un, dos, tres tallers, com a molt? O els que doni 
temps d’aquí a l’abril, no sé si es faran setmanals, però, si no, tampoc potser dona per molt.  
 
I llavors vam dir també de buscar estratègies per arribar a totes aquestes necessitats tan 
diverses que es poden recollir en aquest barri. I una de les estratègies era començar amb 
aquest estudi diagnòstic de base per poder-les recollir des d’un principi i després tenir 
aquests tallers debat. 
 
Sra. Laia Torres 
Si us sembla, com que tenim pendent aquesta reunió del Grup Impulsor per aprofundir en la 
metodologia del procés, que era una demanada de veure de quina manera s’arribava als 
col·lectius, com es treballava, etcètera, ens instem a convocar aquesta reunió per presentar-
vos-ho, perquè ho estem treballant. D’acord? I no seran dues reunions o tres reunions.  
 
Us sembla bé? D’acord. Merci.  
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Sr. Francesc Magrinyà 
A veure, també una cosa que no sé si ha quedat clara amb el tema gentrificació. Pel que fa a 
aquest grup que s’ha creat amb totes les gerències de l’Ajuntament, de totes les sectorials i 
de tots els districtes, s’han creat quatre comissions de treball amb experiències 
internacionals, experiències d’altres ciutats espanyoles, tema legislatiu i intervencions de 
projectes concrets. Aquests són els quatre grans grups de ponències de treball lligats amb 
aquest grup de treball associat al decret en l’àmbit de tota la ciutat. Estem treballant en 
aquesta línia,, perquè sapigueu que, nosaltres, malgrat no disposar d’una legislació 
adequada, que seria la Llei d’arrendaments urbans • que precisament l•altre dia hi havia una 
discussió en aquests moments al Congrés dels Diputats, una discussió d’una proposta per a 
aquesta llei, o almenys per fer modificacions sobre la llei existent• , sobre aquesta base, 
nosaltres, mentrestant com a Ajuntament, podem iniciar iniciatives que en el marge que ens 
permet el camp municipal, amb els recursos que tenim, fer propostes concretes. En això, s’hi 
està treballant.  
 
I, evidentment, un dels referents és el cas de la Model i les expectatives lligades a aquests 
12.000 m2 o entre 12.000 i 18.0000 m2 d’habitatge que nosaltres tenim previstos aquí. I, per 
altra banda, evidentment, tenim les mesures de masoveria, les iniciatives de cooperatives 
d’habitatge, i moltes altres iniciatives que s’estan portant a terme.  
 
Bé, doncs, si us sembla bé, si no hi ha cap més pregunta, entraríem en el següent punt. 
Moltes gràcies.  
 
Passem al grup de l’avinguda de Roma. Si voleu venir... Són aquests de jardins d’Emma, oi? 
 
 
Sr. Martí Ardanaz 
 
Bé, jo dec ser l’únic punt de la jornada que no soc de l’Administració i vinc aquí a donar una 
visió sobre alguns projectes que fem des de l’Associació Jardins d’Emma. L’Associació 
Jardins d’Emma va néixer fa un any i poc quan, des de Germanetes i l’espai, el parc aquell 
de Jardins d’Emma, es va proposar una metodologia de cogestió des del Districte i des 
d’altres forces. Llavors es va ajuntar un teixit associatiu que pertany al Casal de Joves 
Queix, a la Vocalia d’Urbanisme de l’Associació de Veïns, la gent de l’Espai Germanetes, 
Recreant Cruïlles en aquell moment, a altres com Mercat de Pagès i diverses associacions 
del barri vam formar Jardins d’Emma per treballar el tema del verd i no només guanyar verd 
al barri • que realment és ja gairebé alarmant els nivells de contaminació, soroll i mareig 
constant que tenim a l•Eixample•  sinó també per, a part que posessin una mica més de 
verd o no ens posessin més plantetes, com podríem entrar també a gestionar part del verd, 
que és la manera de poder-lo augmentar. Perquè és la manera de gestionar, si ho ha de fer 
Parcs i Jardins no s’arribaria, s’arribaria a aquests arbustos que ja coneixem i no a un verd 
de qualitat i fins i tot una mica més productiu com poden ser els horts urbans.  
 
Doncs bé, des de Jardins d’Emma un dels projectes que vam fer, vam començar fa uns 
mesos, va ser un projecte que va sortir escollit als pressupostos participatius que és l’Aula 
Viva. L’Aula Viva treballa amb l’Escola Llorers i l’Escola l’Arbret de l’Eixample i bàsicament 
treballa les línies d’agroecologia escolar, que vindria a ser una mica els temes d’horticultura i 
verd urbà amb la implicació dels alumnes, i urbanisme cooperatiu. Tornem un altre cop al 
com es fa ciutat, no només des de l’Administració anar proposant, com la Model, 
equipaments, sinó com la pròpia vida del dia a dia ja fa ciutat, però no hi ha cap marc 
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normatiu que l’empari o que possibiliti la vinculació per fer ciutat, per fer urbanisme. 
L’urbanisme se’l va a buscar, però per si sol sembla ser que encara no existeix marc 
normatiu per anar treballant. Nosaltres vam començar en l’àmbit de l’inici de l’avinguda de 
Roma, entre Viladomat i Comte Borrell, i en diverses zones treballem amb els alumnes 
dimarts i dimecres dintre de l’horari escolar, 5è i 6è, i són 64 sessions en les quals cada 
setmana s’instal·la l’Aula Viva al carrer mateix, es fan les classes de transformació urbana i 
ecologia urbana directament al carrer. Que és una experiència com feien a principis de segle 
amb l’Escola del Mar o l’Escola del Bosc, i totes aquestes iniciatives de treure l’aprenentatge 
a la vida real i al carrer. I dintre d’aquestes iniciatives, es van fent intervencions sobre 
l’estructura urbana, que és l’espai públic i el verd urbà. Llavors es fan modificacions 
d’escocells, de parterres, jardineres. Es treballa amb equips de quatre, es van fent mapejos 
col·lectius i dins de l’horari escolar es treballa amb 100 alumnes, 200 mans millorant i 
modificant una mica l’espai públic, passant una mica del gris • podríem dir•  al verd. Això ha 
sigut una mica l’Aula Viva fins a dia d’avui.  
 
Ara comencem la segona etapa fins que s’acabi el curs, i que serà la part on augmentarem. 
Farem nous parterres amb horts al mig de l’avinguda de Roma: allà on hi ha paviment i gris, 
doncs es plantaran tomàquets i algunes coses més. I bé, anar guanyant una mica aquest 
verd. Nosaltres des de la primavera també fèiem tallers en aquest sentit, de renaturalització, 
d’anar guanyant, no només guanyar verd i que et posin uns arbustos, sinó guanyar-lo i que 
fos de qualitat. O sigui, que fos actiu, que estigués viu i que la ciutat es pogués anar, 
reguladament, modificant dintre d’aquest eixam que és l’Eixample i que bàsicament l’únic 
espai que es pot guanyar a l’Eixample és el carrer, l’espai viari, diguéssim. Perquè la resta o 
està construït o no existeix. Per tant, bàsicament, és el carrer. I en aquest sentit, Jardins 
d’Emma a dia  d’avui està posicionant-se i treballant molt amb Consell de Cent, que era, 
havia de ser, un eix verd dins de les superilles. Es va frenar per aspectes diversos i ara 
nosaltres, des del Mercat de Pagès, anem recollint signatures. Amb l’Institut Viladomat 
presentarem un projecte també d’aula viva en aquesta zona per intentar pacificar ara que es 
farà l’institut i s’han tret més de 2.500 m2 de sòl en aquell parc que tots vivíem. Per tant, s’ha 
de guanyar zona verda i zona lliure com sigui i ha de venir a través de treure vials i cotxes.  
 
I llavors també, al maig, farem algunes jornades amb Camí Amic per tal de continuar veiem 
si d’alguna manera li traiem al Districte, a l’Ajuntament o a qui hagi de ser, la pacificació 
almenys d’aquest tram quan l’institut al setembre de 2018 hagi d’arrencar, perquè, si no, no 
sabrem on posar els nens, ni els pares sabran on posar-se els pares amb els nens. No hi ha 
lloc enlloc, per tant, és bastant necessari i urgent. 
 
Crec que és això. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
 
El Districte de l’Eixample va aprovar, conjuntament amb l’Àrea de Mobilitat, la proposta 
d’eixos verds. I l’esquema d’eixos verds és ja com un acord del Districte amb la Regidoria 
d’Ecologia Urbana i Mobilitat. I en aquesta es considera l’eix de Consell de Cent.  
 
Nosaltres, com a Districte, hem començat per la superilla de Sant Antoni, que inclou els 
eixos verds de Borrell, de Tamarit i de Parlament, juntament amb l’avinguda de Mistral, i ara 
hem començat a treballar amb el barri de la Dreta de l’Eixample al voltant de l’eix del carrer 
de Girona. Ha començat el grup impulsor i després com a tercer espai d’intervenció hi ha els 
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altres tres barris, aquí a l’Esquerra de l’Eixample volem precisament començar a tirar 
endavant el que seria l’eix de Consell de Cent amb Borrell, que és el que comentava ara el 
Martí.  
 
Però, per altra banda, també com una oportunitat que nosaltres estem plantejant és el 
projecte de reurbanització del parc de l’avinguda de Roma. Volem precisament amb 
aquestes experiències que ara us mostrava el Martí de renaturalització d’aquest espai, 
estem ja iniciant un projecte amb sessions participatives en què estem definint els criteris 
• també amb els agents claus, que serien per començar l•associació de veïns i les escoles 
dels entorns, a més a més de Jardins d•Emma• , l•elaboració d•unes bases per com fer 
aquest projecte de model urbà. Si fins ara en aquest projecte el tram que estava urbanitzat 
de l’avinguda de Roma era bàsicament gris i una mica marró, volem que sigui verd i una 
mica marró. No volem gris. Aleshores, en aquest sentit, estem elaborant aquestes bases 
d’allò que ens planteja el model urbà de l’Àrea d’Ecologia Urbana.  
 
Després volem definir uns usos i necessitats amb la participació en forma de jornades amb 
una sèrie de concursants oberts al veïnat. És a dir, estem mirant una sèrie de possibles 
actors que poguessin treballar en aquest espai i es pretén fer un concurs. Per fer aquest 
concurs es vol fer el disseny del concurs definint la participació amb tallers de codisseny 
amb els redactors i acabar desenvolupant una sèrie de projectes. I, per tant, implicar també 
el que és l’Àrea d’Ecologia Urbana, l’Àrea de Verd, amb convenis i permisos de gestió, que 
seria una mica el plantejament que ja hem començat aquí amb l’Aula Verda. Després fer el 
manteniment amb Parcs i Jardins.  
 
Bé, voldríem abans d’acabar el mandat, és a dir, a finals d’aquest any i començaments de 
l’any que ve, ja tenir el projecte executiu amb un procés amb sessions participatives que 
haurem organitzat durant aquest 2018 per elaborar el projecte, un projecte que finalment faci 
de l’avinguda de Roma el Central Park de l’Esquerra de l’Eixample, que sempre hem estat 
dient.  
 
 
I com que això va lligat amb el tema del carrer de Consell de Cent que havíeu demanat, des 
de la comissió de seguiment se’ns va demanar que féssim una presentació de quines són 
les intervencions que s’estan preveient i que es començaran a inaugurar al mes de maig o a 
finals d’abril, començaments de mes de maig, a la superilla de Sant Antoni. Us faig ara una 
presentació d’aquestes imatges a partir dels avantprojectes d’urbanització dels trams del 
carrer de Borrell entre Gran Via i Floridablanca i el tram del carrer de Tamarit entre 
Viladomat i Comte d’Urgell, perquè tingueu una imatge del que això representarà.  
 
La superilla de Sant Antoni, una part, és aquests dos eixos, aquí veieu el carrer de Borrell, 
que hi ha per una banda el que és pròpiament la creu del mercat. Aquí teniu el mercat, aquí 
teniu el carrer de Tamarit i el carrer de Borrell. Aquesta creu petita s’inaugura, en principi, a 
finals d’abril, començaments de maig d’aquest any. I, a continuació, s’executarà aquest 
projecte d’aquests dos trams d’aquí, com aquest tram d’aquí que connecta bé amb 
l’avinguda de Mistral. 
 
Perquè veieu una mica quins són els condicionaments de quan plantegem aquest verd en 
els carrers, es tracta bàsicament de destinar el carrer primordialment als vianants, preveure 
espais d’estada i convivència veïnal, preveure el pas de vehicles de manera pautada i en 
convivència amb els vianants, amb plataforma única, augmentar la vegetació baixa, amb 
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manteniment de l’alineació dels arbres pròpia de l’Eixample, augmentar la superfície de 
captació d’aigua de pluja al terreny i establir criteris per a la ubicació del mobiliari i serveis: 
contenidors de brossa, càrrega i descàrrega, terrasses, bars. L’objectiu final és recuperar el 
carrer per als ciutadans convertint-lo en un espai confortable i saludable, promovent espais 
de relació i augmentant la presència de la vegetació. Aquesta seria una mica l’estructura.  
 
Aquí tenim una planta del carrer de Borrell entre Gran Via i Sepúlveda. S’està fent una 
proposta també amb una certa ziga-zaga mantenint l’arbrat, però que la vegetació baixa ens 
permeti això. Aquí seria el tram entre Sepúlveda i Floridablanca i aquest és el tram de 
Tamarit entre Viladomat i Calàbria. Perquè ho veieu una mica, si això és el que és 
actualment el carrer de Borrell, aquí estem a Borrell amb Tamarit, el que proposem és això. 
És passar d’aquest esquema a aquest esquema. D’acord? 
 
Espereu que fem la presentació i després vindrien les qüestions. Sí, després, després, 
perdoni.  
 
Llavors, sobre aquesta base, aquí teniu el cas del carrer de Tamarit, el que proposaríem 
seria això. D’acord? Això és el que ja executarem a través del grup impulsor que s’ha fet de 
la superilla de Sant Antoni i que hem anat concretant. Aquest és el projecte. I ara estem ja 
amb projectes executius per arrencar això. Això també ho estem plantejant amb urbanisme 
tàctic • us estic explicant el projecte de superilla de Sant Antoni, eh?, que ja està tirant 
endavant. És a dir, aquesta intervenció que us he ensenyat ara són intervencions amb 
urbanització, que ja queda així. Hi ha una altra manera d’intervenir, que és amb un 
urbanisme que es diu tàctic, amb pintura, mobiliari i altres elements. Aquí teniu una 
experiència que ja hem iniciat a la cruïlla de Calàbria amb Sepúlveda, davant de l’escola de 
Maria Auxiliadora, on s’ha guanyat aquest espai. Això també ho hem fet a la cruïlla entre 
Calàbria i Consell de Cent, amb l’Institut Viladomat provisional que teníem en els barracons. 
I una mica veieu les jardineres, la pintura, els elements. Per tant, aquest urbanisme tàctic 
parteix de pintura, parteix d’elements tàctics, com podrien ser aquestes jardineres, i 
pròpiament mobiliari. Sobre aquesta estructura, aquí teniu una combinació de, per una 
banda, jardinera gran, jardinera petita, parterre o una travessa. I sobre aquest esquema amb 
elements tàctics o combinacions pot donar espais diversos, això és una mica el que s’està 
treballant en el cas del carrer de Borrell, a prop de Parlament.  
 
I llavors aquí teniu a l’esquerra i la dreta, el carrer amb l’estat actual i el que fem. El mateix 
esquema que abans fèiem amb una urbanització més permanent amb un urbanisme tàctic. 
Es manté l’alineació de l’arbrat, s’elaboren una sèrie de parterres amb jardineres, mobiliari i 
pintura. I sobre aquesta base, aquí teniu una certa perspectiva d’organització d’aquest espai. 
Això, aquí està girat, però veieu el carrer de Borrell entre Manso i Parlament, que és l’espai 
que està marcat aquí, i aquí teniu el que seria la pintura, el que serien elements tàctics, aquí 
teniu la pintura amb els elements tàctics i amb mobiliari urbà. D’acord?  
 
Com veieu, en una cruïlla que és la cruïlla entre Parlament i Borrell es crea una plaça, i la 
plaça seria aquesta. Aquest mateix esquema el podem replicar perfectament a Consell de 
Cent i la cruïlla del que seria Borrell amb Consell de Cent.  
 
Aquest és el pla d’eixos cívics que hem acordat l’Eixample, el Districte de l’Eixample, amb 
Mobilitat, aquí apareix el carrer... això és la Gran Via i aquí teniu el carrer de Consell de 
Cent, que és del que estem parlant. I sobre aquesta base es podria fer, aquí teniu l’espai de 
Germanetes, la cruïlla Consell de Cent i Borrell. Que ja s’hauria pacificat la part de baix amb 
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Tamarit i Borrell i l’avinguda de Mistral, doncs podríem continuar amb aquesta part d’aquí 
dalt. Aquest és l’esquema amb què estem treballant. D’acord?  
 
Llavors, sobre aquest esquema, una mica nosaltres estem elaborant la possibilitat de fer un 
conveni entre dues universitats per poder fer unes sessions de participació amb la 
Universitat Politècnica i la Universitat de la Salle, perquè amb realitat virtual • no sé si 
coneixeu aquesta espècie d•ulleres amb realitat virtual•  puguem imaginar i dissenyar 
aquests espais. Això teníem previst • i estem pendents d•acabar de tenir converses tant 
amb l’Associació de Veïns, com amb la gent de Germanetes, amb el Martí i companyia, com 
també amb l•espai de Mercat de Pagès•  anar fent sessions una mica de treball per anar 
dissenyant aquest espai sota l’esquema aquell anterior que us hem ensenyat. Aquest seria 
una mica el plantejament en què estem treballant.  
 
Així que preguntes, a veure. 
 
Veïna 
A ver, esto… Si vives en una de estas calles que se van a convertir en zonas verdes, eso es 
precioso. Pero óigame, si usted vive en una casa que es límite, por ejemplo, digamos, la 
calle Mallorca, esas calles se verán inundadas de tráfico todavía más del que tienen. 
Entonces, ¿los que vivimos en esas calles nos tenemos que fastidiar? Claro, la calle 
Mallorca la ponen como límite, ¿verdad que sí? De una de las superilles.  
 
Sr. Francesc Magrinyà 
Mallorca sería una calle pacificada. 
 
Veïna 
Bueno, pues eso quiere decir que ya hay un tráfico tremendo, porque se entra por Barcelona 
desde la Meridiana, es la entrada mejor por la calle Mallorca. Eso quiere decir que todo el 
tráfico que hay en las paralelas a Mallorca, al hacerse estos espacios verdes, irían a parar a 
la calle Mallorca, o sea, todavía tendremos más tráfico por ahí. ¿Es así o no? 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
No. 
 
Veïna 
¿Cómo no? ¿A dónde? Explíquemelo.  
 
Sr. Francesc Magrinyà 
Intentaré explicárselo luego. 
 
Veïna 
El tráfico que vaya por Provenza que ya va mucho más por Mallorca, las paralelas a 
Mallorca que van en sentido hacia el sur, ¿por dónde pasará el tráfico? Porque claro, ya 
estamos bastante hartos del tráfico que tenemos por ahí, solo falta que aumente con estas 
avenidas preciosas y verdes en las que yo también querría vivir, claro. Pero vamos, si me 
tengo que jorobar todavía más, pues no. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
Vamos a ver, siguiente pregunta. 
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Veïna 
Jo volia preguntar del tema anterior, de l’avinguda de Roma, que no s’ha fet torn de 
preguntes. Perquè l’avinguda de Roma arriba fins a Casanova, i sempre es mira més la part 
de la Nova Esquerra. Però la part, diguem-ne, entre Urgell i Casanova, en aquest cas, aquí 
hi ha el jardí marginat, saps que hi ha un parc de nens que està al costat d’una zona amb 
molt trànsit I l’avinguda de Roma arriba fins a Casanova. Vull dir que aquí també es podria 
fer alguna cosa per intentar pacificar, ja tenim com diu ella a Mallorca trànsit i a València que 
tenim allà l’estació de qualitat de l’aire, que controlo cada dia, i vull dir que... és una zona on 
no hi tenim un col·legi, però hi ha nens a l’escola Auró, hi ha nens per tot arreu i està una 
mica, des del meu punt de vista, una mica deixat en el sentit que el cotxe allà és prioritari. Hi 
ha molt espai per al cotxe i poc pensament per la gent que hi vivim. Per això era de 
l’avinguda de Roma, aquesta part final, si també hi ha la idea que el parc central arribi fins 
allà i tot això. Merci. 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
Molt bé, següent pregunta? 
 
Veí 
Sí que és veritat que aquestes fotos... i més verd és millor, sí que trobem a faltar, o jo 
almenys trobo a faltar, o des del que anem fent nosaltres, és el més viu. Més verd, més viu. 
És a dir, a part de canviar l’escenari físic, continuem veient transformacions que ens venen a 
sobre però tampoc ens conviden gaire a participar d’aquest verd, no? Acaba sent un altre 
cop més d’ornament que no de programes o de dissenys que convidin tant a la gent gran 
com a la gent del barri que és al barri, que viu al barri, a les famílies que surten de les 
escoles, a poder realment manegar aquests espais, de poder realment treballar-hi d’una 
forma no ociosa, de l’oci com a temps lliure, sinó realment participatiu. No només amb un 
procés on es defineixi si és viva, és verd o tal, sinó que tingui, com fa patrimoni ciutadà, una 
mica que sigui viu la manera d’actuar amb l’espai públic. Si no, ens anem quedant... doncs 
això, tenim més bancs, tindrem més bancs, però continuem amb la mateixa condició de «se 
usa, se mira, però no se toca», i és clar, aquesta ciutat al final serà molt maca però ningú 
participarà en res i a què ens haurem de dedicar? 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
Sí.  
 
Veí 
Hola, bona tarda. Jo voldria preguntar si hi ha una visió global d’allò que se’n diu «parc» a 
l’avinguda de Roma. Perquè des de Viladomat fins a Tarragona sembla que sempre estem 
bastant oblidats. I pel que apareix aquí, sembla que no hi som.  
 
Ja hem esperat 40 anys per la Model, llavors ens van posar un parc de neteja que ara s’està 
construint en un altre lloc però que els veïns ens va costar molts calers treure’l per via 
judicial, i aquest tram no apareix mai. En un moment determinat va arribar fins on va arribar, 
pel famós pla Zapatero, si no ho recordo malament, però allà ens vam quedar. Si hi ha 
alguna possibilitat, previsió, planificació de l’Administració sobre això. Gràcies. 
 
Sr. Francesc Magrinyà 



Acta del Consell de Barri de l’Esquerra del 15 de gener de 2018. Transcripció literal de l’enregistrament.    20 
 

Hi ha alguna pregunta més? O primer contestem aquestes?  
 
A veure, ja contestant l’última.  
 
És a dir, el projecte que tenim és anar des de Tarragona fins a Urgell. Per tant, contestant 
també la pregunta, és a dir, farem una proposta de projecte de Tarragona fins a Urgell. 
D’acord? Per elaborar aquesta proposta comptarem amb la participació. Com deia el Martí, 
no tan sols que sigui només verd sinó més viu, amb projectes. I per nosaltres, la manera ja 
d’haver començat amb el més viu és l’Aula Viva. I, per tant, aquests actors ja formen part del 
disseny de l’avinguda de Roma. Per tant, nosaltres el que volem és amb unes sessions 
participatives arribar a fer un disseny de l’avinguda de Roma des de Tarragona fins al carrer 
d’Urgell. I, precisament, nosaltres començaríem a urbanitzar pel lloc que encara no està 
urbanitzat i més endavant reurbanitzar des d’Urgell fins a Viladomat, a més a més, ja hi 
estem intervenint, en aquesta primera reurbanització, amb aquest projecte d’Aula Viva.  
 
Segona cosa, per tant, nosaltres, quan estem parlant ara d’aquest model de definició 
d’aquest espai del carrer de Consell de Cent, no ho estem definint com una ornamentació, 
encara que avui us he ensenyat el projecte, però sí precisament el que volem és fer mòduls 
amb tipologies d’ús i discutir per a cada grup d’edat una mica quines són les tipologies d’ús 
• des d•aquesta visió viva•  que després ens acabin definint aquests espais i aquests 
mòduls. Però nosaltres estem definint els troncs amb els mòduls aquests que ens permeten 
definir diferents tipus d’usos, des de gent jove, gent gran o combinacions d’ambdues i, per 
tant, això és el que precisament volem en aquestes sessions de participació, per acabar 
definint què és el que volem com a prioritari i de quina manera i dissenyar aquests mòduls. 
Per tant, des d’aquesta lògica més viva que tu plantejaves.  
 
I per l’altra, contestant la pregunta que vostè em feia, aquest mateix criteri que vostè diu, 
quan s’ha fet la superilla de Sant Antoni, també sortia aquest tema que deia vostè, d’acord? 
Cada vegada que es fa un programa de superilla, el que es fa són uns estudis de mobilitat 
per veure com es redistribuirien els vehicles. El que ha demostrat l’estudi de la superilla de 
Sant Antoni, que l•hem estudiat • ara hem fet el mateix per al carrer de Girona i hem calculat 
els trànsits que hi ha i la redistribució• , llavors, en el cas de la superilla de Sant Antoni, 
evidentment, hi ha una pacificació del carrer de Borrell que perjudica en el cas de Viladomat, 
amb la lògica que vostè diu. Aquest canvi era passar de 10.000 vehicles que actualment té el 
carrer Viladomat, en la seva part més baixa, aplicant totes les iniciatives, entre 14.000 i 
17.000 vehicles. En aquests moments, el carrer de Viladomat, per damunt de Gran Via està 
a 19.000. Per tant, en el pitjor dels casos, no estaria pitjor, el carrer de Viladomat, que és el 
més afectat, a com està el carrer de Viladomat per damunt de la Gran Via. 
 
Jo l’únic que li vull transmetre és que almenys l’experiència de Sant Antoni el que posa en 
evidència és que aquest judici previ que vostè fa, després, a l’hora de fer el càlcul de 
simulacions de trànsit, perquè s’ha fet un estudi, a més a més, amb la hipòtesi que no es 
redueixin cotxes • està demostrat que es redueix un 10%, però fent el cas mes 
desfavorable• , en el carrer Viladomat, que és el més desfavorable, tindrà un trànsit que no 
supera el que té Viladomat per damunt de la Gran Via. De la mateixa manera, s’està fent per 
al carrer de Girona i s’analitzaria per al cas del carrer de Consell de Cent, que és el cas que 
vostè planteja. 
 
Veïna 
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Pero es de cajón. Si no pueden pasar por otras calles, pasarán por esta. Claro, si es de 
cajón esto.  
 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
Sí, però aquest increment que vostè diu que és molt aparatós, perquè el vehicle privat 
només representa el 19% dels trajectes que funcionen dins de la ciutat. I és molt aparatós 
perquè sembla que el cotxe ho és tot. I nosaltres hem estat fent aquest procés, hem seguit la 
mateixa discussió que vostè ens està plantejant a Sant Antoni i, al final, la gent ha vist 
clarament que era una solució molt favorable. I la solució del que està fet a Sant Antoni és 
molt similar del que seria al carrer de Consell de Cent. Perquè ja, per començar, el carrer de 
Consell de Cent està tallat pel parc de Joan Miró. Aquest tram que fa des del Joan Miró fins 
al carrer d’Urgell no és un carrer de gran trànsit i, per tant, nosaltres volem començar per 
aquest tram, perquè és perfectament factible. 
 
Veïna 
Voy a recoger firmas por toda la calle Mallorca. 
 
Sr. Martí Ardanaz 
El tema, senyora, una cosa, el que és urgent, és treure cotxes. És a dir, pacificar carrers. 
Això sí que és urgent. Són 3.000 morts prematurs a l’any que van lligats a la contaminació. 
S’ha de començar a tallar el trànsit. A més, ells ho fan amb càlculs i amb estadístiques per 
no fer el que vostè creu que passarà • que no passa•  però ho fan amb càlculs. Jo si fos 
ells, ni amb càlculs. S’ha de tallar el rotllo al cotxe però ja. Per tant, famílies... 
 
Veïna 
Vamos hombre, por Dios. 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
A veure. Hi ha més preguntes, així que intentaríem poder una mica guiar el treball. Han 
aparegut tres mans, he vist, així que si voleu... 
 
Veí 
Sí, dues preguntes ràpides. Una: quina és la temporització d’això que s’està plantejant, 
sobretot la finalització. Quina temporització per fer tot això, perquè, si no, estem parlant 
molt... Faig la segona: s’ha mencionat molt, reiteradament has mencionat el tema de Sant 
Antoni. Sant Antoni s’ha de valorar, avaluar, i en el Plenari, parlant, i el Consell de Barri de 
Sant Antoni també va haver-hi moltes discrepàncies, amb la qual cosa, jo diria, fins que no 
tinguem els resultats i analitzem els resultats de Sant Antoni, no parlem de l’exemple de Sant 
Antoni com a extrapolable perquè, si no, estem parlant d’una cosa que encara no s’ha 
comprovat. Gràcies. 
 
Veïna 
Jo he sentit que parlaves de la pacificació del carrer de Borrell. I és fantàstic i que cada 
vegada en tinguem més, d’aquests carrers. Però si t’acostes a Borrell i t’estàs a la Gran Via, 
allò és una autopista. Hi ha unes voreres molt petites que si vas amb nens petits, surts del 
portal de casa, és un perill. A la banda Llobregat-Besòs, allò és imparable els cotxes que hi 
ha, cadiretes, cadires de rodes, bastides. És impossible. 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
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Perdona, no ho he entès. A Borrell, a on? 
 
 
 
Veïna 
A la Gran Via, sobretot. A Borrell és el que està planificat perquè es pacifiqui, però ens 
trobem que la Gran Via és terrible i potser comenceu a pensar també d’alguna manera que 
aquella avinguda també s’ha de començar a pensar més com una rambla i no com el que és 
ara. Gràcies. 
 
Veïna 
Hola, a veure. El tema de pacificar m’encanta. El problema és que hi ha molts cotxes i que hi 
ha molta contaminació i això és insuportable pel que fa a la salut. Llavors, a veure, per què 
no es fan pàrquings a les entrades de la ciutat, que molta gent de molts pobles del voltant de 
Barcelona ho esta esperant? El transport públic que vagi als pàrquing en concret. Hi ha 
molts pobles com Begues, Esparreguera, etcètera, on no hi ha pràcticament transport públic 
i la gent ha de venir a Barcelona molt sovint o per anar al metge o el que sigui, o per 
treballar, doncs o que es posi més transport públic i, a més a més, que es posin pàrquings a 
les entrades de la ciutat. No seria tant de problema. Només que alguns carrils de cotxes 
s’utilitzessin com a aparcament ja n’hi hauria prou.  
 
I que es pacifiqués més tots els carrers, per exemple, el carrer d’Aragó que es fessin carrils 
bici, almenys unidireccionals. Que es posés més vegetació, carrer d’Aragó, carrer de 
València, carrer d’Urgell, carrer de Muntaner, carrer d’Aribau, Gran Via, etcètera. Vull dir, són 
molts els carrers on la contaminació és insuportable i on els pics de contaminació superen 
cada dia el permès per la Unió Europea.  
 
Veïna 
Sobre el tema de la reducció dels cotxes, a mi em sembla que no sé per què no podem 
aplicar el tema de pagar un peatge com es fa a Londres i tal, perquè a mi em sembla que 
amb la recomanació que estaria bé i tal... la gent només quan la pressionen realment de 
debò és quan passa alguna cosa. Perquè inclús la zona de baixes emissions, això ha sigut... 
la gent s’ha tornat boja com si no pogués tornar a venir mai més amb cotxe, això potser 
només serà tres dies a l’any que passarà. I realment el que necessitem, com s’havia dit 
alguna vegada, és que sigui cada dia, no els dies que no es pot ni respirar perquè hauríem 
d’anar amb mascareta. 
 
Inclús jo diria que la zona que estem més perjudicats que és la zona entre Mallorca i Aragó, 
per exemple, tot aquest tros, hauria de tenir una protecció especial, perquè ja està sempre 
sobresaturada. Llavors potser quan ja hi ha una mica de contaminació s’hauria de fer passar 
els cotxes per una altra banda o això de fer el peatge o el que sigui perquè baixi el volum de 
cotxes, vull dir. Tenint en compte que em sembla que no sé si el 70% o més dels veïns de 
Barcelona caminem o agafem transport públic i el cotxe és un percentatge molt petit i té 
destinat la major part de la part disponible del teixit de la ciutat. No sé, haurem de començar 
a fer un canvi de mentalitat, però jo crec que amb la bona voluntat, lamentablement, no 
avancem. Merci. 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
A veure, aprofito per contestar-ne quatre. A veure, una primera.  
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M’ha fet molta gràcia que diu: «primer s’ha de valorar el que ha passat a Sant Antoni». El 
carrer de Borrell ja està tallat. Aleshores, aquesta senyora diu «oh, és que això...». Algú ha 
vist quin problema hi ha? Ha afectat la ciutat que s’hagi tallat el carrer de Borrell? El carrer 
de Borrell ja està tallat en aquests moments, des de fa un mes. Des de fa un mes que està 
tallat el carrer de Borrell entre Tamarit i Manso, està tallat. Llavors, precisament el mes 
d’abril-maig veurem els beneficis d’haver tallat això. Que encara serà millor. Nosaltres, el 
nostre Districte és el més afectat de tota l’àrea metropolitana pel tema de la contaminació. 
Aquests 3.500 morts, una de les parts més significatives la tenim al nostre Districte. Que és 
la segona ciutat de Catalunya.  
 
Llavors, en aquest sentit, també el que m’agradaria dir és que a nosaltres, també des de 
l’Àrea Metropolitana, jo soc director de l’Àrea de Planificació Estratègica de l’Àrea 
Metropolitana, estem treballant en aquest projecte, el 69% del vehicles que van per 
Barcelona no van més enllà del Prat, Sant Feliu, Badalona, Santa Coloma. És a dir, en 
aquest àmbit, que és un àmbit d’oferta de transport públic i ara amb la nova xarxa de bus 
que volem estendre per l’àrea metropolitana amb una oferta significativa. El 70% dels 
vehicles que diuen «oh, és que venen de fora de Barcelona», no van mes enllà de Sant 
Feliu, el Prat, Santa Coloma, Badalona. Llavors, nosaltres una mica l’aposta que estem fent 
és • perquè  estem treballant en aquest sentit, és un plantejament d’Àrea Metropolitana• : 
l’any 2007, l’alcalde Hereu va fer allò de les zones verdes, allò del pàrquing per a residents. 
Allà es va demostrar que en tots els barris on es va fer aplicació de zona verda, parc per a 
residents, es va disminuir un 10% de vehicle privat. És a dir, allà on es va aplicar la zona 
verda de vehicles per a residents, hi va haver una reducció del 10%.  
 
El que s’està plantejant a l’Àrea Metropolitana, per una banda, és estendre la zona verda fins 
a Sant Feliu, el Prat, Montcada, Badalona i Santa Coloma. En aquest àmbit, fer tot zona 
verda, perquè qui es mogui que pagui com a zona blava. Aquest és l’esquema. I bé, tothom 
es pot moure, però això ja pot representar perfectament una reducció d’aquest 70%, un 10% 
de reducció, i encara més si fem la millora d’oferta.  
 
I l’altra cosa que em deia és que s’han de fer carrils bici. Nosaltres hem passat de 160... ja 
estem en previsió d’arribar a 300 km de carrils bici. Això vol dir que són 300 km que li hem 
tret al cotxe. I també tenim previst introduir el carril bici al carrer d’Aribau i carrer de 
Muntaner. I hem passat el carril bici a Gran Via del que és la terciana als dos laterals. I això 
ja està, ja s’ha aplicat ara. Llavors, nosaltres també tenim previst que al carrer d’Aragó 
introduïm el carril bus en un futur amb la nova xarxa de bus, per tant, un carril més que li 
traiem. I més endavant, introduir un carril bici. I, evidentment, algun dia, la Gran Via, com 
havia demanat, acabar fent una avinguda. 
 
Mallorca la volem pacificar. Perquè el que creiem que hi ha d’haver és el parell Aragó-
València, però evidentment s’ha d’irrigar aquest teixit. I hem d’anar reduint també el nombre 
de carrils, perquè hi hem de posar carrils bici. I aquesta és l’estratègia que nosaltres hem de 
fer. Hem de fer una baixada de cotxes.  
 
Llavors, quant a pàrquings, que deia vostè, s’està preveient des de l’Àrea Metropolitana un 
gran park and ride a Castelldefels, a Sant Andreu de la Barca, un a Baricentro i esperem que 
també un a Montgat. Aquesta seria l’estructura, juntament amb aquestes zones verdes de 
pàrquing. I, a més a més, s’estan introduint les vinyetes amb les rondes. Per tant, s’està fent 
una estratègia metropolitana i, al mateix temps que s’està fent aquesta estratègia, anar 
guanyant espais per al vianant en els carrers. I començar pels llocs més fàcils.  
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Evidentment, Mallorca algun dia el pacificarem. Però abans haurem de començar a pacificar 
Meridiana. I, per tant, és en aquesta estructura que hem de començar per algun lloc. Vam 
començar per la superilla del Poblenou. Vam començar per la superilla aquí a Sant Antoni, 
després farem el carrer de Girona, després volem fer el carrer de Consell de Cent i la cruïlla 
amb Borrell. Per què? Perquè són accions possibles perfectament factibles. I, com deia 
abans, de fet, ens adonarem que el trànsit serà factible i haurem guanyat espai de qualitat 
de vida en aquests eixos verds.  
La temporització d’això? El termini d’això ho volem fer per la inauguració de l’institut. Sí. La 
inauguració de l’institut és el moment de fer la pacificació d’aquest tram.  
 
Veí 
Setembre del 18. 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
Setembre del 2018.  
 
Veí 
Dues reflexions a l’entorn d’això perquè penso que realment hem de ser tots una mica 
valents i afrontar que al segle XXI les gran ciutats no poden deixar que els cotxes ocupin tot 
l’espai. Són com els gasos, ocupen tot l’espai que hi ha. Jo tinc cotxe, si en un lloc no hi ha 
trànsit, potser l’agafo, perquè és còmode, però si tinc alternatives i està força ocupat, 
aquestes alternatives són més viables. Molt breument, dues reflexions sobre això.  
 
Una sobre el tema tramvia. Tenim nou ciutats a l’entorn de Barcelona connectades amb un 
mitjà de transport que no contamina i és comodíssim però que està interromput 
irracionalment. Tenim 29 km però que queden tallats. Si podem afegir aquests 3,8 que falten, 
això és un salt qualitatiu que d’aquestes 9 ciutats molta gent que avui ha d’entrar a 
Barcelona amb cotxe no caldrà que ho faci amb cotxe. Crec que és un tema a empènyer i 
precisament dissabte hi ha una manifestació a la Diagonal en aquest sentit i volia fer uns 
segons de publicitat.  
 
I la segona reflexió és que hem de veure el barri amb una visió més àmplia. Cada vegada 
que hem guanyat un interior d’illa, hi ha una gent que hi ha guanyat més, perquè hi viu allà. 
Però tots hi hem guanyat. Perquè hi podem anar. Per tant, jo visc al carrer València, que no 
el milloraran. Perquè alguns han de ser així. Però jo estic content que n’hi hagi al costat 
alguns que sí que han millorat, perquè quan em mogui pel barri en lloc de passejar per 
aquests carrers passejaré pels que estiguin preparats. No puc pretendre que jo, 
personalment, en un lloc on vivim 1.600.000 persones ho tingui tot, però hem de buscar una 
alternativa que ho compensi. Gràcies. 
 
Veïna 
Bueno, antes había dicho que también pondrán autobuses que pasen por la calle Aragón. 
Quiero decir, para descongestionar un poco, por ejemplo... es que yo digo Mallorca, porque 
es donde vivo yo, y vamos, el ruido es bestial. Y si pasa a ser superbestial, entonces no sé 
qué tendré que hacer. Y eso que soy sorda, ¿eh? Y asmática. Pero prefiero los efluvios al 
ruido bestial, ya le digo. 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
Molt bé.  
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Bé, si us sembla, una mica, això és el que havíem demanat des de la comissió de seguiment 
i llavors nosaltres us anirem mantenint informats amb aquests treballs que anem fent.  
 
L’altre element que és important són els jardins de Paula Montal. Sapigueu que els jardins 
de Paula Montal ja estan, s’ha fet una reurbanització per millorar-ne la qualitat. En aquest 
espai, si això és el carrer Viladomat, en entrar s’ha guanyat aquest espai que es posa de 
jocs. I aquest espai de jocs que hi ha aquí era el que abans hi havia aquí a l’entrada. I 
aquest espai d’aquí serà l’espai de gossos, que és l’espai que actualment hi ha a l’interior de 
l’illa de Germanetes. I l’espai de gossos està avui situat on hi haurà el centre per a la gent 
gran, que les obres començaran ja properament, no sé si trigaran una setmana o... Estan 
arrencant, han d’arrencar les obres ja. I, per tant, abans que arrenquin les obres, hem 
preparat l’espai de gossos a l’altra banda.  
 
I l’altra cosa que hem fet és que posarem uns mòduls en aquest quadrat d’aquí que servirà, 
precisament, per a l’activitat d’aquesta Aula Viva i de l’espai de fer aquest espai viu aquí i hi 
haurà un banc de recursos, és a dir, una sèrie de materials, de cadires, taules, megàfons, i 
tota una sèrie de material que es podrà guardar en aquest espai quadrat d’aquí. I a més a 
més, serà un espai per poder fer les intervencions de jardineria que es volen fer en aquest 
espai, que properament se’n parlarà.  
 
I, per tant, una mica voler anunciar que el mes que ve, en principi, hi haurà aquests dos 
mòduls i ja està inaugurat l’espai. Després, es farà una reunió perquè aquest projecte d’Aula 
Viva que s’ha fet aquí amb tant d’èxit a l’avinguda de Roma també l’estenguem aquí per 
l’espai de Paula Montal. I això també en col·laboració amb l’associació Jardins d’Emma. 
Aquest seria una mica el tema.  
 
Sobre els jardins Montserrat, hi va haver, en el seu moment a finals de l’any passat, un 
procés participatiu i aquest és el projecte definit perquè en tingueu.... Ja hi va participar tot el 
veïnat dels voltants dels jardins Montserrat i aquest espai guanya... S’eliminen totes les 
escales, es fa una traça sense cap escala en tota aquesta traça que veieu aquí. A més a 
més, es guanya un espai per a gossos i es reubiquen les activitats, cosa que permet, per 
una banda, els espais per a nens i adolescents en aquesta part central. A més a més, l’espai 
al voltant de Lola Anglada també s’organitza perquè, en moments de festa major o 
esdeveniments que es puguin fer, es pugui organitzar aquest espai i s’ha organitzat també 
l’arbrat de tot aquest espai de la plaça de palmeres.  
 
Perquè ho veieu, aquí en combinació teniu l’estructura de l’espai i l’espai arbrat. L’espai 
arbrat es manté tot ell i només s’han canviat algunes de les peces que han permès la 
reubicació dels espais de jocs de nens i adolescents, i els espais de gossos, però tot l’altre 
espai s’ha guanyat. Aquesta seria una mica la remodelació.  
 
Aquestes obres, en principi, es fa la licitació ja de l’empresa constructora, que seria a finals 
de mes de març i arrencaran les obres a finals de mes de març, començament de mes 
d’abril. I en aquell moment també, amb els veïns de jardins Montserrat, farem unes reunions 
amb les entitats que més o menys han participat en el procés per veure com poden ser les 
activitats durant les obres, que és l’altre element important en aquest espai.  
 
Així que, si voleu, donem paraula una mica en aquests últims punts o els que considereu. Ja 
donem espai també per a diferents punts d’ordre del dia al final. Digueu. 
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Veí 
Gràcies.  
 
El punt quart estava titulat «Germanetes, Paula Montal». El que és de l’espai Germanetes, 
no n’heu dit res, no sé si valdria la pena parlar dels equipaments que estan o bé en 
construcció o bé en procés de construcció immediata.  
 
L’altra cosa que volia dir era una reflexió sobre el que havia representat l’espai Germanetes 
durant aquests últims cinc anys en què • i aquesta reflexió va tant a l’equip de Govern 
municipal com a la resta de partits polítics que formen part de l’espectre municipal• , com a 
conseqüència de tot aquet procés i de totes les anades i vingudes i de totes les vivències, 
s’ha trinxat una mica un projecte importantíssim que era de xarxa veïnal, que és el que 
s’havia estat treballant en aquest espai al llarg de tots aquests anys. Per sort, hem pogut 
salvar algunes coses i hi ha gent que encara treballa al petit espai de Germanetes. Hi ha 
gent que ha traslladat la seva lluita fora, com des de Recreant Cruïlles en el seu inici es 
volia. Però sí que és cert que el teixit interassociatiu, que és un dels grans dèficits que tenim 
en aquest barri nostre tan anòmal, ha quedat molt tocat, perquè fins i tot amb el tema dels 
equipaments tan necessaris i reivindicats al llarg de tants, tants, tants anys, això ha 
comportant una separació i una fragmentació entre gent que estaven a la mateixa banda de 
la barrera lluitant per la transformació del barri. Per tant, és molt important que en tots 
aquests processos • i, aleshores, ho trasllado al de la Model que estem a punt de 
començar•  sigui un procés enriquidor que afavoreixi precisament aquest treball conjunt de 
tota aquesta xarxa associativa.  
 
Que, per cert, amb aquesta plaça que volem crear, aquesta nova plaça, la segona plaça de 
l’Eixample, és una plaça artificial, volguda per Cerdà, volguda per nosaltres, però que no 
necessàriament dibuixant la plaça obtindrem els beneficis que la plaça teòricament ha 
generat històricament en tants pobles i viles. Però que aquí el començàvem a tenir, aquest 
teixit social, molt, molt, molt ric, plural i transversal i que, lamentablement, ha patit molt. 
Gràcies. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
Sí, a mi m’agradaria contestar una mica a aquesta consideració.  
 
És veritat això que dius. Però també és veritat que hi va haver, i personalment la vaig viure, 
una discrepància en la manera de fer d’aquest espai. Per un acord de govern es va decidir 
que en aquest espai, que havia de ser un espai verd, hi havia també el tema que s’hi havien 
de construir els equipaments. Es va decidir construir aquests equipaments. Ja fa uns mesos 
que van començar les obres de l’institut. Les obres de l’institut, en principi, permetran que el 
curs escolar de setembre de 2018 a juny de 2019 ja arrenqui l’Institut Viladomat, per tant, 
aquest és un referent. I les obres, tant dels pisos de lloguer com dels pisos de la gent gran, 
comencen ja aquest mes.  
 
Què hem fet nosaltres mentrestant? Home, evidentment això que dius tu és veritat, però 
nosaltres com a Districte hem potenciat el fet que aquest teixit associatiu que hi ha i que hi 
havia... hem donat permanència al que és el pla «Buits» a Germanetes amb el que ara es 
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diu Patrimoni Ciutadà de l’Espai de Germanetes, que se li dona continuïtat, però ja ho estem 
plantejant amb aquest actor que una mica s’ha tornat a reagrupar al voltant de l’Associació 
Jardins d’Emma. Nosaltres com a Districte hem reforçat el fet que en les subvencions que es 
van donar es donés suport a la subvenció que es donava a l’Associació Jardins d’Emma per 
a l’activitat potencial que precisament a partir d’ara podran arrencar.  
 
Nosaltres, a més a més, en el cas de Paula Montal, precisament, estem construint aquests 
contenidors que hi ha aquí, perquè juntament amb el contenidor del davant puguin activar les 
activitats en aquest sentit. En aquest sentit, també hem de dir i constatar amb gran alegria 
que la consolidació del Mercat de Pagès, en passar d’un mes a quinze dies, amb una 
periodicitat de dues setmanes, ha tingut un efecte molt positiu, amb l’assentament del teixit 
organitzat en aquest entorn. Nosaltres, com a Districte, hem donat suport a un projecte de 
pressupostos participatius de reforçament de les xarxes agroecològiques. Això implica, per 
una banda, aquest reforçament del que són l’Aula Viva, que s’ha començat a portar a 
l’avinguda de Roma, com per exemple el reforçament dels mercats de pagès i el reforçament 
de projectes de menjadors escolars amb menjar ecològic, que estem arrencant aquí amb el 
projecte del que és el districte de l’Eixample. A més a més, s’ha aprovat un banc de recursos 
per a aquest sector, que s’ubicarà en aquests dos mòduls d’aquí.  
 
Esperem que amb aquests intervencions una altra vegada i ja donant continuïtat a Patrimoni 
Ciutadà, el que és el pla «Buits», acabem de consolidar aquest teixit que tu plantejaves. I 
espero que amb les obres que es puguin fer del carrer de Consell de Cent i de la cruïlla amb 
Borrell acabin consolidant un espai públic viu, com reclamàveu, i esperem que ho puguem 
construir. Aquesta és una mica la línia en què estem treballant. 
 
Veïna 
Gràcies. Jo volia preguntar si s’ha plantejat que el pati que tindrà l’institut sigui un espai obert 
els caps de setmana, igual que ara ho és l’escola dels Llorers per compensar la pèrdua que 
hi ha hagut de zona de pista. Perquè ara teníem una zona de pista immensa amb diverses 
cistelles i tal, i jo vaig estar l’altre dia a Paula Montal i hi ha aquell trosset aquell petit que hi 
havia abans. 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
Sí, en aquest cas sí que podem dir que, precisament, quan ja es va dissenyar • i ja va ser 
en el mandat passat•  la urbanització de l’interior d’illa, ja es va fer pensant en la 
coexistència amb el pati de l’Institut Viladomat. De fet, el pati de l’Institut Viladomat tindrà 
una forma de T, on el costat principal dona a Consell de Cent. Es vol que l’espai de 
biblioteca • això almenys amb l’equip directiu•  sigui compartit amb el veïnat en determinats 
horaris, per tant, hi ha una coexistència amb el barri, i que les pistes siguin de coexistència 
amb l’interior d’illa. Primer, perquè l’institut pot aprofitar l’interior d’illa, però també els caps 
de setmana com dius tu. Ja hi ha en aquests moments el projecte «Patis oberts» a la ciutat. 
Nosaltres estem treballant amb la idea que, evidentment, aquest sigui un espai obert els 
caps de setmana, aquesta es la línia. Darrerament, hem fet una sessió de patis oberts en la 
qual van assistir tot un munt d’AMPA i de gent de professorat de les diferents escoles i 
instituts i estem intentant iniciar un projecte en col·laboració amb el Consorci d’Educació 
perquè puguem dissenyar... perquè ara hem de dissenyar i acabar de concretar aquest espai 
que dieu ara. Com aquest, però també l’escola de la Model, com l’escola al voltant de 
l’Escola Industrial, com altres escoles, com l’Institut d’Angeleta Ferrer, o altres escoles. Bé, 
n’hi ha diverses, hem aconseguit bastants barracons, i precisament hem de dissenyar 
aquests nous espais amb lògica de patis oberts però també dissenyant aquests patis d’una 
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altra manera perquè siguin molt més aprofitables: que hi hagi la tercera dimensió, que hi hagi 
vegetació, que hi hagi jocs de tot tipus i no només sigui una pista de futbol o de bàsquet com 
a única solució, i estem treballant en aquesta línia. Per tant, si algú hi està interessat, ens ho 
dieu perquè, de fet, volem ja començar a crear un grup de treball per a aquests temes. Per 
tant, sí, patis oberts i, evidentment, amb una visió integrada amb l’interior d’illa. 
 
Veïna 
Volia preguntar, quin ús se li donarà llavors a l’espai provisional de l’Institut Viladomat que hi 
ha a Calàbria amb Consell de Cent, a partir de setembre quan ja estigui inaugurat l’institut 
definitiu a Germanetes. Què es farà amb aquest espai, si ja se sap? 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
Ah, és un espai a decidir comunitàriament a veure què volem fer-ne. Sí, sí. I aquesta és una 
de les sessions que muntarem precisament per acabar de decidir què fem amb aquest espai. 
Sí, sí. Però primer, evidentment, s’han de buidar els barracots o potser aquests barracots els 
volem utilitzar per a una altra cosa, és un tema que hem de decidir. O volem una zona verda.  
 
Veïna 
Bé, hi ha un tema que no s’ha tocat i que dona per a un altre consell de barri que és el tema 
de les antenes de telefonia mòbil i tota la radiació electromagnètica que hi ha a tot el barri, 
que en alguns parcs supera els mil·livolts quasi d’una manera contínua com és el parc que hi 
ha al carrer d’Urgell, avinguda de Roma. A les cases ens arriben a entrar a vegades més de 
2.000 mil·livolts, no ho sabem i emmalaltim, etcètera. Això dona per molt tema però és que el 
que em va impressionar molt va ser que el dia 10 van dir a la televisió que volien 
implementar la 5G, que vol dir moltes més antenes, molts més routers, sense treure les 
antenes que hi ha. A veure, això que Barcelona sigui un pla experimental per veure què 
passa amb totes aquestes tecnologies no ho hauríem de permetre perquè ens estan 
utilitzant de conills d’índies i hi ha molta gent que ha emmalaltit, hi ha gent que ha mort per 
aquesta causa i, per tant, s’hauria de fer un diagnòstic ben fet amb mapa de tot el barri, de 
totes les antenes que hi ha i fer una correlació amb totes les malalties que hi ha hagut al 
voltant d’aquestes antenes. Això sé que dona per molt, només vull introduir-ho perquè 
tothom qui tingui ganes de treballar amb aquest tema, si us plau, que vingui amb mi perquè 
estem muntant un grup que es diu Stop Contaminació, pel barri, i volem treballar més aquest 
tema. Gràcies. 
 
Veí 
Només serà un comentari, que és que em sembla que s’haurien d’acabar els punts de l’ordre 
del dia abans d’afegir altres qüestions. Perquè hem vingut a seguir els punts i acabarem la 
sessió sense parlar de tot. Si no, es faran les 12, potser. 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
Ara ja pot parlar vostè del que vulgui, els punts de l’ordre del dia els hem tractat tots. 
 
Veí 
O sigui, s’ha tret un punt de l’ordre del dia? 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
Sí, per acord de la comunitat educativa d’Entença, han decidir fer una reunió prèvia abans 
de tractar-lo, a demanda seva. 
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Veí 
Sí, precisament va sobre aquest punt que no s’ha tractat avui. En aquesta reunió... en el 
punt està mencionat l’escola Eixample 1. En aquesta reunió no se’ns ha convocat. No sé si 
hi ha previsió de... perquè el punt tractava sobre la ubicació definitiva d’Eixample 1 i 
Entença. I en aquesta reunió no sé... o sigui, no es tractarà sobre Eixample 1 en aquesta 
reunió? 
 
Sr. Jordi Matas 
Sí, ho hem explicat al principi, a la reunió que tenim dimecres hem convocat només la 
comunitat educativa d’Entença perquè tractarem sobre la proposta que tenim per a l’escola 
Entença. Llavors, la combinació d’on va cada escola, de fet, això seria més del pla del 
procés participatiu de la Model, diguem-ne. Aquí en el barri de l’Esquerra de l’Eixample tenim 
dues escoles que encara no tenen ubicació definitiva i, per tant, doncs està en discussió on 
va cada una. Però la proposta que tenim dimecres és per a l’actual escola Entença.  
 
Veí  
Llavors avui s’anava a dir alguna cosa sobre l’Eixample 1? 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
Bàsicament la voluntat nostra, si és possible, és que la gent de l’escola Entença, que és a 
Viladomat, es quedés en l’àmbit de l’Escola Industrial i els de l’Eixample 1 es quedessin en 
l’àmbit de la Model. Llavors, en principi, nosaltres ara hem d’acabar de veure si és factible la 
possibilitat que l’escola d’Entença es pugui ubicar a l’Escola Industrial, i per això hem de 
mirar i avaluar una sèrie de condicions. I si això és possible, això es resoldria així. Si no, 
hauríem de plantejar a veure com ho plantegem. 
 
Sr. Jordi Matas 
El compromís amb la comunitat educativa d’Entença és que aquesta proposta la treballarem 
plegats. Gràcies. 
 
 
Veí 
Dos temes educatius. Un de menor i un de major. El major en part ja s’ha respost ara, i 
començo pel menor. Quan parlàveu dels patis oberts, m’ha vingut al cap que un dels 
problemes que cada any és més important a les escoles, a totes, sobretot a les públiques, és 
que els patis està molt bé que siguin oberts, però a l’estiu quan s’apropa el mes de maig, 
juny, també s’ha de buscar alguna manera per cobrir-los, per aïllar-los del sol perquè cada 
any les temperatures van pujant, si mires l’històric dels deu, quinze anys en llocs amb 
contaminació alta com l’Eixample. L’any passat, em consta que a l’escola Auró i d’altres 
escoles va ser complicadet, i al país en general també. Aleshores, és un tema que amb 
temps, i encara queden tres o quatre mesos, es pot treballar perquè les comunitats 
educatives de cada escola sí que estan amb això. En algunes escoles del barri van intentar 
buscar solució i al final van ser dissabtes als matins pares i mares de manera voluntària 
posant xarxes. Jo crec que aquesta no ha de ser la solució. Tinguem-ho en compte, perquè 
és un tema que cada any va a més.  
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I segon, el punt és cert que s’ha tret, el de les escoles Eixample 1 i Entença. Els de l’Escola 
Entença no han pogut venir aquí perquè hi ha aquesta reunió que ara comentava, però sí 
que l’altre dia van treure un comunicat. O sigui, hi ha dues coses importants: una, fer-ho i 
construir, en el cas del nostre barri; i la segona cosa important és buscar la ubicació i la 
ubicació definitiva fer-ho de manera consensuada i tenir-nos en compte. Nosaltres, com a 
escola pública, com a xarxa d’AMPA d’escola pública, ens vam reunir l’altre dia per preparar 
la diada i en aquest punt estaven bastant mosca, per dir-ho de manera suau. Jo crec que és 
important, si el barri va guanyant oferta pública, que d’això es tracta, també buscar la 
ubicació definitiva de manera conjunta i escoltar-los. I la comunitat educativa de l’escola 
Entença ja fa uns quants mesos... perquè Déu-n’hi-do en aquests dos anys el que els ha 
tocat entre els pisos de Londres-Villarroel, entre si la ubicació va aquí, la ubicació va allà. I 
esperem que ja es pugui arreglar o que la reunió que es tingui el dimecres o dijous, no me’n 
recordo, que en aquesta reunió es trobi la via per arreglar-ho, perquè estan bastant 
desesperats i bastant cansats d’aquest tema. Gràcies. 
 
 
Sr. Francesc Magrinyà 
A veure nosaltres sí que ens agradaria dir una cosa.  
 
Nosaltres de veritat que, per transparència, no ens podeu dir... Nosaltres hem fet un munt de 
reunions i hem anat seguint i sempre que hem tingut noves dades, les hem anat plantejant. 
Per tant, el que sí que no es pot dir... Sí que és veritat que ara estem en un procés difícil, 
que és el de la reubicació, perquè en el nostre Districte tenim un problema greu, que és que 
ens manquen solars, i per tant sempre s’han de buscar solucions creatives i alternatives, i 
això sempre és un problema. I, evidentment, aquestes solucions les hem de fer de forma 
compartida amb la Generalitat de Catalunya a través del Consell Escolar. El Consell Escolar, 
el 60% depèn de la Generalitat i el 40% de l’Ajuntament de Barcelona i, per tant, nosaltres 
estem allà fent una mediació al màxim de transparent possible. I em penso que això no se’ns 
pot recriminar, perquè en cada moment hem anat compartint tota la informació de què 
disposàvem.  
 
Una altra cosa és que en aquests moments l’escola Entença no té problemes quant a la 
definició en els propers cursos acadèmics. Per tant, no és el problema, no és un problema 
de temps. És un problema que fem aquesta definició. Evidentment, és un tema complex, hi 
ha moltes administracions implicades i, per tant, per anar oferint una proposta, no la podem 
fer d’avui per demà.  
 
Evidentment, jo ja ho sé que, per exemple, nosaltres aquí al barri us hem fet esperar molt 
amb el tema de la Model i hem trigat amb el Grup Impulsor uns mesos, molts més dels que 
voldríem, però hem anat donant la informació a partir de la informació que podíem anar 
construint. Ara, en aquests moments, ja estem en disposició de fer unes sessions 
participatives a la Model, perquè ja disposem de tot l’instrument, i això ens ha costat uns 
mesos, més dels que ens esperàvem, però ara tindrem un procés participatiu precisament 
amb tots els seus mots de les paraules perquè hi haurà coses a decidir, clarament.  
 
Doncs amb això també ens passa tres quarts del mateix, és a dir, nosaltres en la mesura 
que tenim informació, l’anem avançant. Evidentment la gent ja voldria tenir la solució feta i 
resolta de com ha de ser l’Escola Entença d’aquí deu anys, o d’aquí tres, o d’aquí dos i mig, 
però evidentment nosaltres la tindrem i l’anirem donant quan l’hàgim construït i, evidentment, 
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