
Teixim el Paral·lel, cosim barris
Pla d’usos del Paral·lel

Retorn de les accions participatives 
del pla d’usos del Paral·lel 

Consell de Barri de Poble sec - 27 de juny 2018.



Mesura de govern
Paral·lel, recuperem un carrer 

pels seus barris



Mesura de govern
El Pla d’usos com inici d’un procés de reflexió 
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Desenvolupament  i 
promoció econòmica

Pla de Desenvolupament 
Econòmic Sants-Montjuïc

Millora de l’Ocupabilitat al 
Pobles-sec

Pla de dinamització del comerç 
del Paral·lel

Estratègia Territorial de Gestió 
Turística

Promoció cultural

Rehabilitació del Teatre Arnau
Mesures de dinamització de la 

cultura de proximitat

Urbanisme i espai 
públic

Superilla de Sant Antoni
Pla Especial d’ordenació dels 

souvenirs
Pla d’Usos de Ciutat Vella
Pla d’Usos de Sant Antoni
Pla d’Usos del Paral·lel



Les accions i la participació



Les accions i la participació 
Accions  
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1 Itinerari participatiu

 
 

3 Tallers participatius 

- Restauració

- Cultura

- Comerç i identitat

 
 

1 Reunió de comissió 
de seguiment

 
 

11 Entrevistes 
caminades

10 Visites a comerços
 

81 81

Material de difusió i 
comunicació:

- 2 Tòtem

- Full de mà 



Les accions i la participació
11 entrevistes a agents claus

12

12
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Entitats i persones participants
● Veïnatge

○ AVV Sant Antoni
○ FEM Sant Antoni
○ Som Paral·lel + Cooperasec
○ Coordinadora d’Entitats del Poble sec 

● Restauració
○ Paddock Motor Bar
○ La Boheme

● Comerç
○ Pla de dinamització comercial del Paral·lel
○ Mercat de la terra
○ Associació de Comerciants Poble-Sec Paral·lel

● Cultura
○ Teatre Apolo
○ Grup motor Teatre Arnau 
○ Rebobinart
○ Ass. Teatre Talia Olympia



Les accions i la participació
10 Visites a comerços i bars

Comerços i bares participants
● Restauració

○ Ebano 
○ Café del sol 
○ Restaurant Jiaxian
○ Asian Ways
○ Machiko sushi, sl
○ Bar Ibiza
○ Restaurante Japones Ziqi
○ Restaurant Violeta

● Comerç
○ Super 24h (Pl 118)
○ Indian Peluquería (Pl 96)

10
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Les accions i la participació
Itinerari participatiu  

Paral·lel a la vista
L’itinerari participatiu, dut a terme el dijous dia 17 de maig de 
18:30 a 20:30, va comptar amb 12 participants.

En ell,  a més d’informar sobre què és un pla d’usos, es van 
recollir opinions de tots els participants sobre identitat, canvis 
d’activitats en el carrer i impactes positiu i negatius de l’actual 
activitat.

12

12
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Les accions i la participació
Taller participatiu de restauració 

15

15
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Parem la taula al Paral·lel
El taller, dut a terme el dijous dia 24 de maig de 18:30 a 
20:30, va comptar amb 15 participants.



Les accions i la participació
Taller participatiu de cultura 

16

16
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L’ espectacle del Paral·lel
El taller, dut a terme el dijous dia 31 de maig de 18:30 a 
20:30, va comptar amb 16 participants.



Les accions i la participació
Taller participatiu al espai públic

16

27
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El comerç i la identitat del Paral·lel
El taller, dut a terme el dijous dia 7 de juny de 19:00 a 21:00, va 
comptar amb 16 participants i 11 infants.

La activitat ha sigut organitzada en col·laboració amb el Pla de 
dinamització comercial de la zona del Paral·lel



Les accions i la participació
Taller participatiu al espai públic
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Les conclusions del procés



Conclusions
Quina informació hem recollit?

Les accions participatives es van plantejar en base a un marc d’anàlisi que 
contemplava recollir tres temes, principalment:

- Identitat i valors a preservar
- Què defineix l’Avinguda Paral·lel?
- Quines activitats són les pròpies de l’Avinguda?

- Impactes 
- Percepció d’impactes negatius i positius.
- Aparició, augment i saturació d’activitats.

- Propostes
- Vinculades al Pla d’usos: activitats a incloure en la regulació i condicions.
- Altres propostes
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Comentaris, percepcions i 
propostes

Altres temes

Temes 
vinculats al 

Pla d’usos

540

306



Les accions i la participació 
Informació recollida: 540 comentaris
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1 Itinerari participatiu 1 Taller participatius 
de Restauració

1 Taller al espai públic 
de Comerç i identitat

11 Entrevistes 
caminades

10 Visites a comerços

1 Taller participatius 
de Cultura

341 26 38 42 93



Conclusions
La identitat del Paral·lel
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Conclusions
La identitat del Paral·lel
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Extrem Pç. d’Espanya 

Part mitjana
Part Alta

Extrem Drassanes 
Part baixa

Els bars i restaurant no acaben de 
funcionar, també a causa de 
l'impacte de l'obertura del centre 
comercial Arenàs de Barcelona

(Entrevista)

Zona amb molts bars i de terrasses amb fort 
presència de turistes.
Zona per un públic amb recursos econòmics més 
elevats de la mitjana.

Zona de pas, sense una identitat o problemàtica 
definida, amb un teixit més semblat als barris
Els bars i restaurant es veuen afectats per la 
proximitat de Carrer de Blai Carrer de 
Parlament

(Entrevista)

S'identifica amb la zona de la cultura i de l'oci 
nocturn. 
Els establiments de restauració presents son 
franquícies, territori d’ús turístic de baixa qualitat

En la part baixa la falta de reforma d'espai 
públic afecta també la Plaça de les Tres 

Xemeneies que conjuntament a l'edifici buit 
"Ex Endesa" donen una sensació de 

deixadesa on els veïns no acaben de 
sentir-se a gust.

(Entrevista)



Conclusions
Identitat: valors a preservar
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“El Paral.lel es defineix pels centres culturals; 
des dels grans musicals fins els petits locals de 

promoció de cultura.”
(Entrevista)

Les activitats existents que més comentaris sobre preservació han 
rebut són: 

Activitats diverses i de proximitat                   12 comentaris

Espectacles: Teatres i cinemes                                     11 comentaris

Activitats de restauració emblemàtiques i arrelades  11 comentaris

Activitats culturals diverses                         6 comentaris “S’haurien de conservar els espais emblemàtics amb 
historia, teatres, algun restaurant, algunes activitats 

d’oci nocturn, llibrerías”
(Itinerari)



Conclusions
Percepcions dels impactes positius

Teixim el Paral·lel, cosim barris
Pla d’usos del Paral·lel

“Els cines i teatres s’han de 
mantenir, en tant que son les 
activitats pròpies del carrer”

(Entrevista)

Les activitats que han rebut major nombre de comentaris sobre el 
seu impacte positiu actual són: 

Espectacles: Cinemes i teatres. 
 

Altres establiments diversos i emblemàtics

Botigues i activitats de proximitat

“Trobem positiva la instal·lació 
d’activitats de proximitat i de 
producte de qualitat com el 

Mercat de la terra”
(Entrevista)

11 comentaris

5 comentaris

5 comentaris



Conclusions
Percepcions dels impactes negatius 
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“Encontramos problemáticas relacionadas 
con la convivencia en horarios nocturnos: 

lateros, colas, molestias a vecinos…” 
(Entrevista)

Les activitats que han rebut major nombre de comentaris 
sobre el seu impacte negatiu actual són: 

Activitat de restauració 
(predomini, augment i saturació)  

Franquícies (de restauració i forns de pa) 
(competència, qualitat producte, predomini, augment i saturació)

Activitats destinades a turistes
(augment, saturació, predomini, pujada preus i impacte general)

Musicals i oci nocturn
(Impacte general, saturació i predomini)

Botigues de conveniència (24h)
(saturació i predomini)

“Hay demasiada oferta de 
determinados negocios: bares, super, 
pizzerias que han aumentado mucho 

en los ultimos años”

(Visita a comerç)
23 comentaris

16 comentaris

12 comentaris

10 comentaris

6 comentaris



Conclusions
Propostes: regulació del Pla d’usos 
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“No limitar els Bars-musicals (sempre seguint 
criteri de quantitat i qualitat) però es proposa 

més varietat d'activitats (nocturna i diürna 
amb famílies i xarxa veïnal, xarxa de escoles 

per teatre)”
(Sessió de cultura)

S’han recollit diverses propostes en forma de regulació del Pla 
d’usos, entre les quals destaquen:

Permetre:
- Ludoteques.
- Espectacles: teatre i cinema (debat obert sobre ubicació).
- Activitats culturals (amb condicions).
- Musicals: bars musicals (amb condicions).

Regular:
- Activitats de restauració (franquícies).
- Comerç alimentari (amb condicions).
- Comerç amb degustació.
- Activitats destinades a turistes (allotjaments i souvenirs).
- Musicals: oci nocturn.
- Lloguer de bicicletes.

“Hay que poner un limite de distancia entre 
tiendas como en el Raval, una cada 200 

metros”
(Visita a comerç)



Teixim el Paral·lel, cosim barris
Pla d’usos del Paral·lel

Conclusions
Propostes: altres propostes

“Respectar distancia entre bars, 
metres ocupats de vorera, numero 

de taules i cadires. MÉS VIGILANCIA 
A LES TERRASSES”

(Entrevistes)

Es van recollir diverses propostes vinculades a altres temes fora 
del Pla d’usos: les obres, ús de l’espai públic i foment d’activitats

Foment: 
- Fomentar noves activitats culturals
- Fomentar noves activitats diverses: 

- Mercats, serveis, botigues proximitat, artesans, botigues de 
roba, equipaments...

Espai públic:
- Millorar la circulació.
- Millorar l’espai públic.
- Realització d’activitats a l’espai públic.
- Fer més zones verdes. 
- Augmentar la regulació de les terrasses.

“Impulsar la continuïtat de negocis 
tradicionals familiars amb gent jove que 

tiraria endavant el negoci”
(Sessió de comerç)



Conclusions
Aportacions de l’equip de participació

De tot el que s’apunta amb anterioritat i altres dades  extretes de manera qualitativa durant les activitats participatives, Raons 
Públiques valora que els temes més destacats a tenir en comptes per part de l’equip redactor del pla d’usos son:    

> Poca identitat del carrer: no hi ha una representació veïnal, comercial i institucional clara: veus diverses <> avinguda diversa.
> “Contradicció” entre carrer pels barris (activitats de petit format, pocs recursos) i Avinguda de ciutat (parcel·les grans, poc trànsit 
de persones, contaminació, etc.)
> Els impactes negatius de les activitats estan més als barris del voltant: Blai, Parlament, Nou de la Rambla. La morfologia del carrer 
fa que el debat giri a vegades en temes d’espai públic (relació entre barris).
> Remarcar el caràcter “cultural” del Paral·lel a la nova normativa: flexibilitat per la instal·lació d’activitats culturals diverses i de 
petit format. Debatre la flexibilització del bar i restaurant musical.
> Debat sobre la regulació per densitats: concentració o no de les activitats culturals en el tram “baix” del Paral·lel i tenir en compte 
els grans edificis buits (Endesa i Residència) pel possible canvi de la zona.
> Regular amb limitacions: bars i restaurants, comerços amb degustació, botigues de conveniència, oci nocturn amb l’objectiu de 
facilitar la instal·lació de noves activitats diverses.
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