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RESUM EXECUTIU DE RESULTATS 

 

A continuació presentem el resum de propostes i aportacions recollides a les diferents 

sessions del procés participatiu de la remodelació urbana dels entorns de la Pl. Salvador 

Seguí, Pl. Vázquez Montalban i Rambla del Raval, en el marc del Pla de Barris del Raval Sud i 

Gòtic Sud: 

 

Verd, mobiliari i confort: 

- Es demanen espais de trobada, convivència i per compartir amb seients i bancs col·locats 

en rotllana que propiciï l’estada veïnal i la conversa del veïnat. Aquest mobiliari podria 

incorporar superfícies per jocs de taula. Hi ha col·lectius, sobretot de contextos culturals 

diversos que juguen a escacs o a cartes al carrer. 

    

 

- En general es demana més estructures d’ombra a tot arreu i més arbres grans que també 

facin ombra. 
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- Es demana més vegetació al carrer però no arbustiva com els margallons, sinó plantes 

entapissats, flors i arbres grans. Tot i que cal estudiar bé quins parterres i grups de margallons 

s’han d’eliminar. 

- Es demanen més elements per singularitzar espais (com el Gat de Botero). Un lloc ben 

considerat és davant de la Filmoteca. Exemples: fonts (inclús sortidors al terra per fer jocs 

d’aigua a l’estiu), elements escultòrics, intervencions artístiques tipus murals, mobiliari 

polivalent (que puguin servir per seure, com a tarima per espectacles, etc.). 

          

    

 

- La brutícia al carrer, l’incivisme i la seguretat són qüestions que preocupen a tots els 

col·lectius. Es demana més vigilància, seguretat i intensificar la neteja i posar més banys 

públics i papereres. També es podrien intensificar les campanyes educatives de civisme. 

- Reconèixer la memòria històrica de l’entorn. Exemples: Fàbrica de Can Ricart, presó de 

dones, edificis que hi havia a la Rambla, etc. I millorar les indicacions cap a la Filmoteca des 

del carrer Hospital. Dignificar i revitalitzar carrers de l’entorn com ptge. Bernardí Martorell, c. 

d’en Roig, c. Robador. 

 

Usos: 

- Els nous usos que es col·loquin a l’espai públic haurien de ser inclusius i amb perspectiva 

de gènere i que afavorissin la presència equilibrada tant d’homes com de dones. 
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- Es demana més cultura (música, exposicions) i art al carrer i fires o esdeveniments que 

mostrin la diversitat cultural de barri. L’espai públic hauria d’afavorir aquests esdeveniments. 

- Per concebre el centre de la rambla i la plaça Vázquez Montalbán com una gran plaça es 

demana fer plataforma única al tram de circulació de cotxes, i reduir places d’aparcament. 

Aquest centre neuràlgic hauria de contenir estructures d’ombra, vegetació i bancs en rotllana. 

Aquesta nova gran plaça podria acollir el Mercat setmanal. La idea de fer bosses d’usos és 

ben rebuda però es demana mantenir espais diàfans per afavorir la celebració de grans 

esdeveniments. 

 

 

- Activar algunes plantes baixes amb usos i serveis vinculats a l’espai públic i afavorir els 

comerços locals (c. Nou de Sadurní, c. Espalter). Les plantes baixes de la plaça Vázquez 

Montalbán no generen activitat. Una proposta seria ubicar banys públics gestionats per entitats 

del barri que generi d’ocupació. 

- El parc infantil actual està sobresaturat. Es demana un nou parc infantil (la Rambla és un 

espai ben considerat) que, a més a més, cobreixi edats compreses entre els 8-12 anys, amb 

jocs d’aventura tipus tirolina, rocòdrom, piràmides per escalar. A més, es creu interessant fer 

un procés de disseny col·lectiu d’aquest nou parc. 
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- També es demana ampliar el parc infantil de la Plaça Salvador Seguí actual i repensar-lo tot 

col·locant jocs més diàfans, per evitar l’ús incívic del parc, més seients i varietat de paviments 

tous. Per millorar l’ús del parc es demana col·locar cartells informatius dels usos permesos i no 

permesos. 

- Els elements que es col·loquin a la plaça Salvador Seguí haurien de ser prou polivalents per 

preveure l’ús de l’espai com a cinema a l’aire lliure o per esdeveniments vinculats a la 

Filmoteca ja que la voluntat del veïnat és que aquesta ofereixi programació i cicles de cinema 

més dirigits al barri. 

    

 

- El túnel de l’edifici de la UGT s’hauria de dignificar i activar amb usos. Exemples: Rocòdrom, 

bar tipus Mendizàbal gestionat per entitats de joves del barri o miralls per a fer coreografies. 
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- Circuits esportius per diferents espais públics tipus cal·listenia màquines per a gent gran, 

circuit d’atletisme a la Rambla. 

 

 

 

Circulació: 

- Es veu de forma positiva la voluntat de potenciar la circulació transversal per la Rambla i, 

per tant, treure margallons i redistribuir els elements que intensifiquen la sensació de túnel a la 

Rambla (bancs, terrasses). 

- Per millorar la visibilitat a l’hora de creuar carrers col·locar aparcaments de bicis i/o motos a 

banda i banda dels passos de vianants i fer els passos a nivell amb les voreres per reduir la 

velocitat dels cotxes 

- Reduir el trànsit rodat per la Rambla restringint el pas a cotxes que no són del barri. 

- Eliminar la circulació rodada de la rotonda nord perquè es fa servir poc i crear continuïtat 

amb la rambla. A més, cal senyalitzar millor els passos de vianants amb el c. Hospital i 

pacificar aquest creuament. 

 

 


