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INTRODUCCIÓ 

 
L’actuació als entorns de la Rambla del Raval, plaça Vázquez Montalbán i plaça Salvador 
Seguí, al districte de Ciutat Vella és un dels projectes del Pla de Barris de Raval Sud-Gòtic 
Sud. 
 
La primera fase d’aquest procés s’ha plantejat i realitzat com una recollida d’informació 
ciutadana -i identificació de les possibilitats i límits de l’actuació- per ser incorporada al 
projecte bàsic que es redactarà durant els propers mesos. Els resultats d’aquest procés es 
presenten en aquest informe i permeten incorporar la visió veïnal a l’avantprojecte. 
 
Per a la realització d’aquesta recollida d’informació s’ha considerat necessària la participació 
dels col·lectius que fan un ús més intens d’aquest espai públic. Per aquest motiu, el procés 
s’ha dividit en dues fases en les quals es realitzen diferents tipus d’accions: 
 
Fase 1: 
Sessions de treball dirigides a col·lectius específics per tal d’extreure propostes de millora i de 
nous usos. 
 
 > 1 sessió de treball amb tècnics i entitats 

> 1 sessió de treball específica amb entitats de la Taula Jove 

> 2 activitats participatives amb infants i joves a l’espai públic 

> 2 passejades de reconeixement (una diürna i una nocturna) 

> 2 activitats participatives per al veïnat del barri 

> 1 sessió de treball específica del parc infantil de Pl. Salvador Seguí 

 
A més a més, diferents entitats del barri han realitzat altres accions de consulta i de treball els 
resultats de les quals també s’inclouen en aquest document. 
 
 > Projecte “juguem a fer carrer!” de l’entitat AEI Raval 

 > Entrevistes sobre el terreny realitzades per l’entitat Joves TEB 

 
 
Fase 2:  
Sessió de treball i de consolidació a partir d’una primera proposta elaborada per l’equip tècnic. 
 
> Jornada treball específic al parc infantil de Salvador Seguí amb comunitats diverses i veïnat 

general amb especial mirada de gènere 

> Jornada oberta al veïnat 
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Aquest document inclou les conclusions extretes de cada una de les sessions realitzades i un 
resum executiu dels resultats. 
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DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT 

 

El Raval és un dels quatre barris dels quals es compon el districte de Ciutat Vella, sent el més 
densament poblat. Els límits del Raval voregen les vies del Carrer de Pelai, la Rambla, la Plaça 
del Portal de la Pau, el Port de Barcelona, l’Avinguda del Paral·lel, la Ronda de Sant Pau, la 
Ronda de Sant Antoni i la Plaça de la Universitat. 

Una de les característiques principals del Raval és la seva diversitat cultural, essent la població 
immigrada el 49,4% de la població total del barri (dades estadístiques de 2017). 

 
Història recent 

A partir del segle XVIII, degut al creixement demogràfic i econòmic de la ciutat, es comencen a 
edificar habitatges al Raval. Aquest fet, juntament amb la construcció de diferents convents 
que s’havia dut a terme al llarg dels segles XV, XVI i XVII, fa que el Raval comenci a adquirir un 
entramat urbà en uns terrenys que fins llavors eren, majoritàriament, hortes i cultius. 

Al segle XIX, la densificació de les edificacions juntament amb l’alta presència de fàbriques 
convertiren el barri en una zona que es començaria a degradar urbanísticament a mesura que 
avança el segle XX. 

Aquesta degradació és a l'origen de l'anomenat “barri xino”, un sector del Raval comprès, 
aproximadament, entre la Rambla, el Paral·lel, i el carrer Hospital. La proximitat del port i de la 
Rambla com també la presència de la caserna de les Drassanes van afavorir la concentració 
en aquesta zona d'un gran nombre de prostíbuls i activitats relacionades amb la prostitució. 

Entre els segles XIX i XX la realitat social d'aquest barri està molt marcada per la marginalitat i 
la pobresa, situació que es manté pràcticament fins a la fi del franquisme. 

L'urbanisme democràtic propicia una sèrie de transformacions orientades a la millora de les 
condicions de vida dels habitants del barri. 

A mitjan anys 80 l’Ajuntament redacta el Pla especial de reforma interior (PERI) del Raval, on 
es fixen com a objectius prioritaris la necessitat d’esponjar l’alta densitat, dotar el barri 
d’equipaments, millorar les condicions de l’habitatge i fer arribar a tothom les xarxes de serveis 
i infraestructures públiques. 

En l’aplicació d’aquest PERI s’aprova el Pla Central del Raval que consisteix en el projecte 
d’obertura d’una avinguda per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i oxigenar els 
espais, la Rambla del Raval. 

 
L’obertura de la Rambla del Raval 

L’any 2000, després de 5 anys d’enderroc i obres, s’inaugura la Rambla del Raval. 

Amb dues places en forma de rotonda a cada extrem i un passeig central arbrat per a vianants 
de 32 metres d’amplada i dues calçades de 7 metres pel trànsit, l’avinguda conforma un espai 
d’ús públic de 18.000 metres quadrats. 
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L’obertura de la plaça Vázquez Montalbán, la construcció de la Filmoteca de Catalunya i  
la remodelació de la plaça Salvador Seguí 

Una operació complementària que es duu a terme després de la Rambla del Raval és 
l’edificació de l’Illa Robador, un conjunt urbà que neix amb la voluntat de barrejar usos: 
residencial (habitatges cooperatius), econòmic (hotel i edifici d’oficines), serveis comunitaris 
(aparcament i central de recollida pneumàtica de residus) i un nou espai públic, la plaça 
Manuel Vázquez Montalbán, la qual es s’inaugura l’any 2009. 

També en aquest àmbit, a finals del 2010 obre les seves portes la Filmoteca de Catalunya i 
s’inaugura la nova plaça Salvador Seguí. Operació que finalitza el llarg procés del Pla Central 
del Raval. 

 
Actualitat 

Aquest llarg procés de transformació comporta millores, com l’augment en la dotació 
d’habitatge públic, la rehabilitació de les finques, l’augment d’espais i serveis públics, etc. Però 
també provoca altres canvis a nivell social com és el desplaçament fora del barri de molts 
veïns i veïnes, amb el consegüent trencament de vincles socials i comunitaris, l’arribada de 
nou veïnat i nova activitat econòmica, mobbing immobiliari, operacions especulatives, etc... 

L’any 2010, la millora del Raval rep un nou impuls de la mà de la Llei de Barris del Raval Sud, 
promogut per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. El projecte d’intervenció 
integral contempla vuit àmbits de treball diferents, que es concreten en més de trenta 
actuacions físiques i d’aplicació de programes de caire social. 

En el marc del Pla de Barris, l’any 2012 es va elaborar el Pla d’Acció a l’entorn de la Plaça 
Salvador Seguí, que inclou l’espai comprès entre els carrers d’en Robador, de Sant Rafael, 
ptge. Bernardí Martorell, de Sadurní, de Sant Josep Oriol, de Sant Pau (parcialment) i de Sant 
Ramon, així com les places de Vázquez Montalbán, de Salvador Seguí i de Pieyre de 
Mandiargues. 

El Pla ordena actuacions que ja s’estaven duent a terme en l’àmbit de l’habitatge, i promou 
actuacions focalitzades en la millora l’espai públic i la dinamització comercial i sociocultural. 

El Pla planteja diferents línies d’actuació per tal d’abordar les diverses problemàtiques que es 
van detectar a la zona: una gran intensitat en els usos de l'espai públic per part de diversos 
col·lectius, soroll, brutícia, percepció d'inseguretat i delinqüència, consum i tràfic de drogues i 
existència de prostitució al carrer. Té com a objectiu impulsar noves accions a la zona actuant 
de manera transversal i amb la coordinació dels serveis municipals en tot l’entorn Salvador 
Seguí a partir de la gestió i coordinació de Foment de Ciutat en el marc del Pla de Barris de 
Raval Sud. 

Posteriorment, el 2013 es duu a terme també la reforma del Pla d’Usos de Ciutat Vella que 
assenyala aquesta zona (en particular els carrers Robador, Sant Ramon, Marquès de Barberà i 
entorn) com a Àrea de Tractament Específic, el que permetrà «la implantació de nous 
restaurants amb cuina pròpia i amb un mínim de 50 m2 de superfície». 
 
Amb el govern actual, l’Ajuntament de Barcelona ha presentat un procés de revisió del Pla de 
Barris per el període 2015-2019 que inclourà l’àrea del Raval Sud i el Gòtic Sud. 

En aquest Pla de Barris, entre altres actuacions, s’inclou el projecte de remodelació de l’àmbit 
Rambla del Raval – Plaça Vázquez Montalbán – Plaça Salvador Seguí.  
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MARC DEL PROCÉS 

 

PLA DE BARRIS RAVAL SUD-GÒTIC SUD 

El Pla de Barris és un pla de xoc amb l’objectiu de revertir la situació de desigualtat de les 
àrees més penalitzades de la ciutat, aprofitant les oportunitats de cada territori i involucrant als 
veïns i veïnes en el desenvolupament de projectes dinamitzadors del seu barri. Els projectes a 
desenvolupar són accions que tenen un caràcter transversal i una incidència directa en algun 
dels aspectes destacats de la diagnosi del barri. El departament del Pla de Barris de Foment 
de Ciutat, d’acord amb la direcció de Comunicació i Participació de la Gerència d’Ecologia 
Urbana i el districte de Ciutat Vella està promovent un procés de participació i implicació 
ciutadana en el marc d’aquest projecte. 
 
 
PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L’ÀMBIT RBLA. RAVAL – PL. VÁZQUEZ MONTALBÁN 
– PL. SALVADOR SEGUÍ 
 
El projecte de remodelació es planteja com un conjunt de micro-intervencions de millora de 
l’espai públic amb dos objectius principals: 

- Potenciar la diversificació d’usos dels espais potenciant els usos veïnals i de 
desenvolupament de la vida quotidiana. 

- Millorar la connexió entre els tres espais diferenciats que configuren l’àmbit. 
 

ANTECENDENTS 

S’ha realitzat una primera part de procés participatiu al Consell de Barri amb el qual s’ha 
extret una diagnosi inicial (febrer 2017). 

També s’ha realitzat un estudi d’alternatives d’actuació en l’àmbit (març 2017). 

 

Resum de la diagnosi realitzada 

- Espais poc permeables i excessivament axials 
- Recorregut transversal bloquejat (margallons, terrasses, passos vianants) 
- Molts espais sense ús concret (rotondes, pl. Vázquez Montalbán, pl Salvador Seguí - 

Filmoteca) 
- Usos excessivament segregats i mancances per a alguns col·lectius (infants i joves) 
- Bancs en línia, no propicien trobada 
- Usos d’estada (sense llar) al mig de la rambla i porxo edifici UGT 
- Parc infantil sobresaturat 
- Filmoteca no interactua 
- Falta d’ombra (pl. Vázquez Montalbán, pl Salvador Seguí - Filmoteca)) 
- Falten lavabos públics 
- Terrasses obstaculitzen la connectivitat transversal, es podrien redistribuir 
- Apropiació de pl. Vázquez Montalbán per part de joves 
- No es valora positivament vegetació baixa (margallons) Insalubritat, brutícia, 

inseguretat 
- Es valora positivament vegetació alta per generar ombra  



 

 
7 

 

PROCÉS PARTICIPATIU 

 

PLANTEJAMENT GENERAL 

Aquest procés participatiu es planteja com una recollida d’informació i propostes ciutadanes –i 
identificació de les possibilitats i límits de l’actuació- que es pugui incorporar al projecte bàsic 
de reforma de l’àmbit. 
 
Els objectius principals són: 

- Propiciar participació col·lectiva de l’espai públic tot creant espais de debat entre els 
diferents col·lectius que conviuen al barri. 

- Extreure propostes de nous usos i de millora de l’espai públic de l’àmbit a remodelar. 
 
Els temes prioritaris a ser treballats són els següents: 
 

- Millorar la circulació, connexió entre els diferents espais per generar-ne un de sol 
Trencar amb la linealitat de la rambla i tots els problemes que comporta això (sensació de 
túnel). Connectar els diferents espais entre ells de forma còmode i confortable. Barreres 
que trobem en els itineraris. Connectar la rambla amb les altres dues places per potenciar 
la idea de plaça major. Recol·locar el mobiliari, la vegetació, etc. en relació als itineraris. 
Millorar la sensació de seguretat i la salubritat. 
 
- Diversificar els usos (dels diferents espais) 
Potenciar usos veïnal i que responguin a les necessitats de tots els col·lectius que 
conviuen a l’entorn. Afavorir el desenvolupament de la vida quotidiana. Generar nous llocs 
de pas, estada i gaudi. Usos diürns i usos nocturns. 
 
- Mobiliari, verd i confort 
El verd a les rotondes. Els parterres de la rambla. Tipologia de bancs o espais per a seure.  
Il·luminació. Jocs infantils. Relació del mobiliari i els usos (diürns i nocturns...).  

 
 

METODOLOGIA 

Per a la realització d’aquesta recollida d’informació es considera necessària la participació de 
tots els col·lectius que fan un ús més intens d’aquest espai públic. Totes les sessions es 
plantegen tenint en compte la diversitat cultural, la inclusió social i la perspectiva de gènere. 
 
En aquest sentit, es planifiquen vàries sessions dirigides a diferents col·lectius que conviuen 
i/o treballen al Raval per tal de crear un espai de participació el màxim d’ampli i divers possible 
per aconseguir la representativitat de tots ells. 
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SESSIONS 

 

> Sessió amb tècnics i entitats 

> Sessió de treball específica amb entitats de la Taula Jove 

> Activitats participatives amb infants i joves 

> Passejades de reconeixement 

> Activitats participatives per al veïnat del barri 

> Sessió de treball específica sobre parc infantil de Pl. Salvador Seguí 

> Jornada de tancament oberta al veïnat 
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Sessions > Sessió amb tècnics i entitats 

SESSIONS 

 

SESSIÓ AMB TÈCNICS I ENTITATS 

Sessió de treball destinada a tècnics de l’administració i d’entitats del barri per recollir opinions 
i propostes en relació als col·lectius i implicar-los en el procés. 
 
Nota: Al veure la dificultat d’assistència, especialment, de les entitats que treballen amb joves 
degut a que  el procés es fa en plena època de casals d’estiu, es planifica, a més a més, una 
sessió exclusivament per a entitats de joves que es descriurà més avall. 
 
 
Dades bàsiques 
 
Lloc: Centre d’Informació i Assessorament Per a Joves (CIAJ), c. Sant Oleguer, 6, Barcelona 
Data i hora: 06 juliol 2017, 13.00-15.00 
Marc de la dinàmica: Recollida de propostes per a la remodelació dels entorns de Pl. 
Salvador Seguí – Pl. Vázquez Montalbán – Rbla. Raval 
Objecte de la sessió: Sessió de treball dirigida a tècnics de l’administració i d’entitats del 
Raval de diferents àmbits i col·lectius per extreure propostes d’usos i de millora que cobreixin 
les necessitats no ateses actualment dels diferents col·lectius que conviuen al barri. 
 
 
Participants 
 
Assistència de 21 persones representants de les següents entitats: 

- Fundació Àmbit Prevenció 
- Servei Inserció Social 
- Servei Atenció Socioeducativa 
- CIAJ 
- ABITS-Ajuntament 
- Oficina de l’Habitatge 
- Projecte Mediació 
- Districte de Ciutat Vella 
- Impulsem SCCL 
- Dept. Transversalitat Gènere (Dte. Ciutat Vella ) 
- Club Lleuresport CEM Can Ricart 
- Pla de Barris, Foment de Ciutat 

 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
S’inicia la sessió amb una presentació del conseller del Districte de Ciutat Vella, Santiago 
Ibarra. Acte seguit, el coordinador del Pla fa una introducció al Pla de barris Raval Sud-Gòtic 
Sud i els seus objectius, així com al projecte de remodelació que es pretén dur a terme i les 
diagnosis ja realitzades. 
 
Posteriorment, s’inicia la dinàmica de treball. 
 
En termes generals, els temes que han tingut més pes durant el debat han sigut: 
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- La diversitat de col·lectius del barri a qui els nous usos han de donar servei 
- Qüestions de neteja i gestió de residus. 
- Qüestions de seguretat en relació al trànsit i als usos d’estada de col·lectius vulnerables. 
- La creació d’elements d’ombra i de llocs de trobada i convivència a les places. 
- Centralitat i permeabilitat en quant a usos i circulació en la zona central Pl. VM – Rambla. 
- Tot i no ser objecte prioritari d’aquest procés, un dels grups ha parlat bastant dels usos a les 
plantes baixes. 

 
Conclusions 
 
(propostes ordenades de més a menys grau de suport) 

Verd, mobiliari, confort: 

- Generar ombra a pl. SS. i pl. VM. 
- Eliminar o redistribuir arbres en testos a Pl. VM. 
- ”Peatonalitzar” pl. SS. amb els entorns de Robadors. 
- Més vegetació i amb bon manteniment hivern/estiu. Utilitzar la vegetació per organitzar 
zones de trobada a la rambla (alternança de bosses de vegetació i espais amb bancs en 
rotllana). Col·locar jardins de plantes crasses. 
- Col·locar bancs de diferents tipus (correguts, cadires, chaise-longue, com a la Barceloneta, 
davant del mar) en rotllana per propiciar la trobada. 
- Introduir mes espais de sorra a la Pl. SS (no hi ha consens perquè a l’altre grup es demana 
treure la sorra per incomoditat al passar). 
- Més il·luminació a Pista Negra. 
- No posar més contenidors, treballar amb els que hi ha. 
- Posar un punt verd mòbil un altre dia a la setmana. (conscienciar el veïnat, informar també a 
les escoles). 
- Facilitar la informació en les diferents llengües predominants del barri. 

 

 

 

 

 
Usos: 

- Ubicar parc infantil a la rambla però no a rotonda per seguretat. 
- Organitzar usos temporals regulars (com Caseta del Barri) i habilitar alguna planta baixa per 
emmagatzemar material (punts de lectura, tumbones, etc., exemple Massana, Glòries o 
Diagonal). 
- Circuit esportiu per les places que comenci a Can Ricart.  
- Pintar jocs infantils a terra a punt central (pl. VM i zona centre de la rambla). 
- Pista atletisme a terra a la rambla (685m 1 volta). Possibilitat de vincular-ho a les activitats 
CEM Can Ricart. 
- Afegir més punts d’aparcament de bici i de motos a pl. Pere Coromines i a entorns pl. VM i 
pl. SS. 
- Redistribuir parades del Mercat Obert de diumenges o fires per tota la rambla i no 
concentrar-lo en una banda. 
- Pensar els usos de les plantes baixes en relació als nous usos que es posin a l’espai 
públic. 
- Habilitar local per a treballadores sexuals (plantes baixes). 
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- Organitzar visites per a escoles al punt de recollida neumàtica de l’edifici de la UGT. 
- Col·locar ludoteca a planta baixa a pl. VM. 
- Màquines esportives per a gent gran. 
- Diversificar comerços, potenciar el comerç local. 
- Zones esportives a Voltes d’en Cirés (ja s’hi està treballant). 
- A passatge edifici UGT, posar rocòdrom. 
- Habilitar punts de càrrega de mòbils. 
- Treure margallons, fan barrera. 

 
Circulació: 

- Crear plataforma única entre la rambla i Pl. VM, fer més permeable i espaiós l’espai de 
creuament per potenciar la centralitat d’aquest punt. 
- Dissenyar mobiliari per seure en rotllana i amb jocs de taula incorporats. 
- Eliminar rotonda nord. 
- Establir horari de càrrega i descàrrega als carrers al voltant de Pl. VM. 
- Col·locar elements d’ombra consecutius que creuin pl. SS fins passatge i creuin Pl. VM per 
convidar als vianants a fer aquest recorregut (potenciar circulació transversal). 
- Unificar paviment Pl. SS inclús per sobre c. Robadors per ampliar sensació d’espai públic. 
- Modificació usos per millorar connexió entre la Rambla i plaça VM. 
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Fotografies 
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Sessions > Sessió amb entitats de la Taula Jove 

 

SESSIÓ DE TREBALL ESPECÍFICA AMB ENTITATS DE LA TAULA JOVE 

Degut a la dificultat d’assistència, especialment, de les entitats que treballen amb joves per la 
coincidència del procés amb l’època de casals d’estiu, es planifica una sessió exclusivament 
per a entitats de joves. 
Per tant, aquesta és una sessió de treball dirigida a entitats que treballen amb joves i 
adolescents per extreure propostes d’usos i de millora que cobreixin les necessitats no ateses 
actualment dels i les joves i de les mateixes entitats. 

 
Dades bàsiques 
 
Lloc: Casal de barri Folch i Torres, c. Reina Amalia, 31, Barcelona 
Data i hora: 29 juny 2017, 18.00-20.00 
Marc de la dinàmica: Recollida de propostes per a la remodelació dels entorns de Pl. 
Salvador Seguí – Pl. Vázquez Montalbán – Rbla. Raval 
Objecte de la sessió: Sessió de treball dirigida a tècnics de l’administració i d’entitats del 
Raval de diferents àmbits i col·lectius per extreure propostes d’usos i de millora que cobreixin 
les necessitats no ateses actualment dels diferents col·lectius que conviuen al barri. 
 
 
Participants 
 
Assistència de 6 persones representants de les següents entitats: 

- APC Raval Sud 
- Fundació Joan Salvador Gavina 
- Districte de Ciutat Vella 
- Pla de Barris, Foment de Ciutat 
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Desenvolupament de la sessió 
 
Una representant de Foment de Ciutat, Elisa Vela, explica el marc del procés i l’objecte de la 
sessió. També informa d’altres espais que són objecte de transformació i que també estan 
vivint un procés participatiu i/o comunitari al mateix barri (Jardins de Sant Pau, Voltes d’en 
Cirés). 
La introducció s’allarga més del compte perquè la majoria d’entitats s’interessen per aquests 
altres processos i transmeten alguns dels seus neguits: 
 

- S’han transmès queixes a l’Ajuntament per la falta de manteniment d’alguns espais 
(exemple: Jardins de Sant Pau). Hi ha manca de salubritat i sensació d’inseguretat 
però no veuen ateses les seves demandes. 
 

- Falta de comunicació per part de Districte per conèixer els projectes que hi ha en 
marxa al barri. Si que els arriba la informació sobre les activitats que realitzen però no 
pas el projecte en el qual s’emmarquen (exemple: Projecte “Fem carrer” d’AEI Raval). 
Cal garantir que la informació arriba inclús a infants i joves que no formen part de cap 
entitat. 

Des de Districte i Pla de barris s’estan cercant espais adequats de comunicació. La Taula jove 
n’és un de molt efectiu. 

Posteriorment, s’inicia la dinàmica de treball. 
 
 
Conclusions 
 
(propostes ordenades de més a menys grau de suport) 

Verd, mobiliari i confort: 

- A pl. Salvador Seguí (Filmoteca), estructura generadora d’ombra tipus pèrgola, amb 
vegetació enfiladissa i flors per: 

- Acollir una ampliació del parc infantil 
- Afavorir la Caseta del Barri 

- En general, si s’hi genera més activitat s’hi haurien de posar més fonts d’aigua de boca, més 
lavabos públics, més papereres, etc. 
- Al parc infantil treure sauló i posar cautxú. 
- Al passatge de la UGT (o a algun altre lloc) s’hi podria fer una intervenció artística tipus les 
cares dels veïns a un passatge del Born. 

Usos: 

- A la Rambla, espais de trobada tipus pg. de Sant Joan (bancs i vegetació creant espais de 
reunió i convivència) i treure la vegetació arbustiva actual. Aquests espais de trobada 
podrien tenir integrat en el seu disseny, taulells per a jocs de taula (escacs, etc). 
- Circuits esportius per les tres places i altres espais. Exemple: Crossed-fit pels diferents 
espais (rambla, places inclús, Horts de Sant Pau, on ja se’n planteja un, i Voltes d’en Cirés). 
Això ajudaria a millorar la connexió dels espais públics. Una de les parades podria ser a pl. 
Vázquez Montalbán. Aquest circuit podria estar dinamitzat per Can Ricart. 
- A la rambla, crear un nou parc infantil per infants de 7-8 anys amb estructures per enfilar-se, 
tirolines, etc. Seria interessant fer procés participatiu entre infants de disseny col·laboratiu. La 
participació dels infants en el disseny de l’espai públic fa que se’l sentin seu i, en 
conseqüència, el respecten i en fan un bon ús i manteniment. 
- A pl. Vázquez Montalbán, jocs pintats a terra (ja ho estan treballant des d’AEI Raval). 
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- Posar punts d’accés wifi a rambla del Raval i davant de la Filmoteca. Això propiciaria 
l’estada i reunió dels joves a l’espai públic, inclús augmentaria la presència de noies. 
- Al passatge de l’edifici de la UGT s’hi podrien posar uns miralls per coreografies, hip hop al 
carrer, etc (hi ha dubtes de si generarien molèsties a les oficines). 
- A Voltes d’en Cirés, espais esportius polivalents (barres, ping-pong, pista bàdminton, pista 
voleibol) això augmentaria la pràctica d’esport per part de noies i la seva presència a l’espai 
públic. 
- Conèixer altres experiències com la del Parc de les tres xemeneies per part dels tècnics. 
- Skatepark a Horts de Sant Pau. 

Circulació: 

- Eliminar circulació de cotxes de la rotonda nord. I senyalitzar bé el pas de cotxes a l’altra. 

 
Fotografies 
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Sessions > Activitats amb infants i joves 

 

ACTIVITATS AMB INFANTS I JOVES 

Activitats participatives realitzades sobre el terreny i destinades al públic adolescent i infantil 
del barri per recollir opinions i propostes en relació a usos a l’espai públic (oci, lleure, estada, 
etc) i usos lúdics i esportius inclusius. 
Aquestes accions s’han fet coincidir amb algun esdeveniment lúdic-festiu dins de la Festa 
Major del Raval per tal d’aconseguir una alta participació. Les accions han consistit en: 
 

- Mapeig col·lectiu a la Pista Negra coincidint amb la pintada col·lectiva d’uns murals i 
una jornada esportiva. 

- Photocall a la Rambla del Raval durant els concerts de les Festes del Raval. 
 
 
Dades bàsiques 
 
Lloc: 
Mapeig col·lectiu, Pista Negra, c. Sant Martí-c. Sant Rafael-c. Riereta 
Photocall, Rambla del Raval 
Data i hora: 15 juliol 2017 
Mapeig col·lectiu 11.00-13.00 
Photocall 20.00-22.00 
Marc de la dinàmica: Recollida de propostes per a la remodelació dels entorns de Pl. 
Salvador Seguí – Pl. Vázquez Montalbán – Rbla. Raval 
Objecte de la sessió: Activitats participatives sobre el terreny dirigides a infants i joves del 
Raval per extreure propostes d’usos i de millora que cobreixin les seves necessitats no ateses 
actualment. 
 
 
Participants 
 
Mapeig a la Pista Negra: 25 persones entre infants, joves i famílies del barri 

Estadístiques de participació: 

Gènere: 60% noies 40% nois 
Procedència: 40% procedència local 60% altres procedències 
Edat: 8-12 anys 

Photocall: 106 persones entre joves, adults i famílies del barri i de la ciutat 

Estadístiques de participació: 

Gènere: 60% dones 40% homes 
Procedència: 67% procedència local 33% altres procedències 
Edat: 79% 20-50 anys  13% >50 anys  8% <20 anys 
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Desenvolupament de la sessió 

Mapeig a la Pista Negra 

La participació és baixa degut a la poca presència d’infants d’11h a 13h. 

A grans trets, les prioritats dels infants es focalitzen en la millora de la seguretat vial (presència 
de cotxes), en la higiene i la neteja, en crear espais de trobada i convivència (bancs en 
rotllana) i en ampliar els espais de joc infantil. 

 
Photocall a la Rambla del Raval 

Hi ha una presencia elevada de ciutadans d’arreu de la ciutat, no només del barri, degut a la 
celebració dels concerts de festa major. 

En general, les propostes que es recullen es focalitzen en crear espais de trobada i 
convivència (bancs en rotllana), en ampliar els espais de joc infantil, en la higiene i la neteja, en 
intensificar la presència de l’art i la cultura al carrer. 
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Conclusions 

(propostes ordenades de més a menys grau de suport) 

Verd, mobiliari i confort: 

- Bancs que promoguin la trobada i convivència amb superfícies per a jocs de taula. 
- Més espais de convivència, de trobada i per compartir. Més bancs en rotllana. Mobiliari 
integrador. 
- Fonts a les places i/o a la Rambla. Inclús per fer jocs d’aigua. 
- Més higiene i neteja. 
- Més banys públics. 
- Més vigilància, seguretat, no drogoaddictes al carrer. 
- Més ombra. 
- Més vegetació però treure margallons. 
- Turisme més sostenible i respectuós. 
- Menys consum al carrer. 

Usos: 

- Un nou parc infantil amb jocs d’aventura (tirolina, rocòdrom) i de fusta. 
- Més art, cultura, música, exposicions, fires a l’espai públic, més mostres de la diversitat 
cultural del barri (exemples: Setmana del Kazajstan, Setmana de Venezuela, etc). 
- Cinema (a l’aire lliure o no) amb cicles especials de temàtiques identificatives del barri 
(exemple: Bollywood). 
- Més espais esportius (futbol, criquet). 
- Wifi d’accés lliure. 
- Miralls per fer coreografies 
- Usos temporals a l’aire lliure (exemple: biblioteca) 
- Pipi-can. 

Circulació: 

- Menys cotxes. 
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Fotografies 
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Sessions > Passejades de reconeixement 

 

PASSEJADES DE RECONEIXEMENT 

Sessió de treball sobre el terreny en forma d’itinerari. Se n’han fet dues edicions: 
- Ruta diürna destinada a veïns, veïnes i comerciants. 
- Ruta nocturna destinada a veïns, veïnes i propietaris de locals de restauració i oci 

nocturn. 
Aquests itineraris pretenen crear un espai de debat entre els diferents col·lectius que conviuen 
al barri a partir de l’observació de l’espai públic i de l’ús que se’n fa en horaris diferents. 
 
 
Dades bàsiques 
 
Punt de trobada: Rotonda nord, Rambla del Raval 
Recorregut: Rotonda nord > Plaça Vázquez Montalbán > Plaça Salvador Seguí > Rambla 
centre (passant per c. Sant Pau i rotonda sud) 
 

 
 
Data i hora: 
Ruta diürna, dimecres 19 de juliol de 2017, 18.00-20.00 
Ruta nocturna, dijous20 de juliol de 2017, 20.00-22.00 
Marc de la dinàmica: Recollida de propostes per a la remodelació dels entorns de Pl. 
Salvador Seguí – Pl. Vázquez Montalbán – Rbla. Raval 
Objecte de la sessió: Sessió de treball en forma d’itinerari dirigida als veïns, veïnes, 
comerciants i propietaris de locals d’oci nocturn i restauració per extreure propostes d’usos i 
de millora que cobreixin les necessitats no ateses actualment dels diferents col·lectius que 
conviuen al barri. 
 
 
Participants 
 
Assistència de 10 persones a la passejada diürna i de 6 persones a la nocturna representants 
de: 
- SAS-Abits 
- Veïns i veïnes del barri 
- Treballadors i treballadores del barri 
- Ciutadans de Barcelona 
- Districte de Ciutat Vella 
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Caseta del Barri 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La proximitat horària entre l’itinerari diürn i el nocturn i el fet que durant l’itinerari nocturn 
encara sigui de dia, fa que no es percebin les diferències d’ús de l’espai públic entre el dia i la 
nit i que, per tant, es tractin temes semblants. 

Degut a la manca de representants dels comerços i dels locals d’oci nocturn i restauració, el 
debat gira entorn als temes següents i no es tracten directament qüestions relacionades amb 
el comerç, l’oci nocturn i la restauració. 

- Com millorar la circulació i la connexió entre els diferents espais per generar-ne 
un de sol? 

Com trencar amb la linealitat, la verticalitat de la rambla i tots els problemes que comporta 
això (sensació de túnel)? Com connectem els diferents espais entre ells de forma còmode 
i confortable? Quines barreres trobem en els itineraris? Com connectar la rambla amb les 
altres dues places per potenciar la idea de plaça major? Com recol·locar el mobiliari, la 
vegetació, etc en relació als itineraris? Com millorar la sensació de seguretat i la salubritat? 
 
- Com diversificar els usos (dels diferents espais)? 
Com potenciar usos veïnal i que responguin a les necessitats de tots els col·lectius que 
conviuen a l’entorn? Com afavorir el desenvolupament de la vida quotidiana? Generar 
nous llocs de pas, estada i gaudi? Usos diürns i usos nocturns. 
 
- Com millorar el mobiliari, verd i confort? 
El verd a les rotondes? Els parterres de la rambla? Tipologia de bancs o espais per seure? 
Il·luminació. Jocs infantils. Relació del mobiliari i els usos (diürn i nocturns...).  
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Conclusions 
 
(propostes ordenades de més a menys grau de suport) 

Parada 1. Rotonda nord 
Tema: Rotondes 

Verd, mobiliari i confort: 

- S’han de col·locar bancs o seients circulars o en rotllana i usos familiars com un nou sorral 
o parc infantil tinguin seients en rotllana i que propiciïn la trobada familiar. 
- Augmentar vegetació amb espècies locals (plantes i arbres aromàtics, etc) i arbres amb 
grans copes que facin ombra (les palmeres actuals no fan ombra). Més paviments tous. 
- Incorporar elements significatius com una font ornamental. Inclús que siguin sortidors de 
terra per fer jocs d’aigua a l’estiu. El soroll de l’aigua és positiu com a element de pacificació 
ambiental. 
- A la rotonda sud, obrir més Can Ricart cap a la rambla (actualment, gran porta sempre 
tancada). 

Usos: 

- Les rotondes han de ser un lloc de trobada i estada veïnal. 
- Incorporar i vincular circuit crossed-fit. 
- Local cantonada Sud-Oest, actualment, amb poca o nul·la activitat (Fundació SURT) > 
activar-lo. 

Circulació: 

- Eliminar el trànsit rodat de la rotonda nord i crear continuïtat (en vegetació, mobiliari i 
usos) amb la rambla. 
- Restringir el trànsit pel c. Sant Oleguer, sovint s’hi fan cues. 
- Restringir el trànsit (a la Rambla en general) a vehicles que no siguin del barri. 
 
 
Parada 2. Plaça Vázquez Montalbán 
Tema: Plaça, túnel, hotel 

Verd, mobiliari i confort: 

- *** Crear plataforma única amb la rambla (això alentiria el trànsit, reduir àrea aparcament en 
filera (també per afavorir la visibilitat dels vianants a l’hora de creuar) i crear una gran plaça 
amb usos definits. En aquest nou espai, acollir usos com el Mercat Obert, usos d’estada, 
esportius, etc... Això comportaria fer una secció de la rambla no simètrica (vegetació a la 
banda oest i usos diversos a la banda est). 
- *** Generar ombra i ampliar vegetació (també per reduir la corrent d’aire): Estructures tipus 
pèrgola amb plantes enfiladisses o bé posar terra i arbres grans (exemple: Plaça Castella, on 
també hi ha pàrquing). 
- *** Seients en rotllana per propiciar trobada veïnal. 

Usos: 

- ** Els infants ja fan ús de la plaça però sense ús definit > col·locar jocs infantils per a 
infants més grans. 
- ** Al túnel: Dignificar-lo amb intervenció artística, posar-hi més llum, col·locar un ús de bar 
a l’aire lliure gestionat per entitats de joves del barri com Joves TEB (exemple: Bar 
Mendizábal). 
- Si l’hotel no fa ús de la terrassa, retirar llicència. 
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Parada 3. Plaça Salvador Seguí 
Tema: Plaça, parc infantil, Filmoteca (+porxo c. Sant Pau) 

Verd, mobiliari i confort: 

- Generar ombra i ampliar vegetació: Estructures tipus pèrgola amb plantes enfiladisses, 
tendals, o bé, posar terra i arbres grans. 
- Seients en rotllana per propiciar trobada veïnal. 
- Posar més papereres. 
- Posar més seients al carrer Robador (reivindicació per part de SAS-Abits). 
- Dignificar i sanejar carrers ptge. Bernardí Martorell, c. d’en Roig, c. Robador, etc.: Fer 
intervencions artístiques a les persianes dels comerços, potenciar el comerç perquè hi hagi 
més activitat i generi més seguretat per passar per allà, intensificar neteja, il·luminar-los millor. 
- No hi ha consens amb la presència de les treballadores sexuals. Hi ha preocupació pel fet 
que estiguin tan a prop dels infants. 

Usos: 

- Ampliar parc infantil (aquí, o bé a la rambla o a un altre lloc) i fer-lo de forma còmoda pels 
pares que hi estan amb els fills. No s’ha d’oblidar que és un espai familiar. 
- Singularitzar la plaça amb art (nova escultura? Trasllat del Gat de Botero aquí?) però no al 
mig per tal de no hipotecar l’espai que segueixi sent un espai diàfan i multifuncional per a la 
celebració d’esdeveniments. 
- Ampliar banys públics. Proposta: Utilitzar algunes plantes baixes com a banys públics amb 
persones que els mantinguin, per generar llocs de treball. 
- Recol·locar terrasses per aprofitar l’arbrat existent per donar ombra a la plaça. 
- Filmoteca: Oferir programació dirigida al barri. Propiciar que les entitats de barri puguin fer 
propostes de programació. 

Circulació: 

- Remarcar el camí que va del c. Sant Pau al passatge de l’edifici de la UGT (canvi de 
paviment –travesses de fusta?-, pèrgola, mobiliari urbà, introduir un jardí tipus japonès). Per 
tant, treure el sauló en el traçat d’aquest camí. Modificar la ubicació de l’actual bany públic, 
trenca la visual des del carrer Sant Pau cap al passatge. 
- Unificar paviment plaça de façana a façana i fer plataforma única. Moure bany públic perquè 
no estigui tan al mig. 
- Ampliar indicacions de la Filmoteca des del carrer Hospital per potenciar el moviment 
turístic-cultural cap al barri i convidar a passar pels carrers transversals (ptge. Bernardí 
Martorell, c. D’en Roig, c. Robador, etc.) com a camí alternatiu. 

 
Parada 4. Rambla (passant per la rotonda Sud) 
Tema: Rambla centre 

Verd, mobiliari i confort: 

- Col·locació de bancs circulars i bé en rotllana per afavorir la trobada i l’estada veïnal 
(exemple recorrent: Pg. Sant Joan entre Diagonal i Arc de Triomf). 
- Mobiliari que potenciï els jocs de taula (activitat que actualment es fa molt). 
- Observació: Cal no oblidar el passat. Quan a la rambla hi havia parterres de gespa es 
produïen molèsties per les aglomeracions de gent que s’hi asseien a fer “botellón”. No s’ha de 
caure amb el mateix error amb les noves actuacions! 
- Paviments tous pels parcs infantils (més sauló) però amb bon manteniment. 
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- Espai molt masculinitzat. Col·locar usos que convidin a les dones a utilitzar-los (espais 
esportius, accés wifi gratuït). 

Usos: 

- És bona idea generar bosses d’usos i espais d’estada a la rambla per trencar amb la linealitat 
però també és important mantenir espais amplis i diàfans per facilitar la celebració 
d’esdeveniments (concerts, fires, etc.). 

Circulació: 

- Millorar la permeabilitat i visibilitat transversal, treure margallons, recol·locar terrasses. 

 
 

General i altres: 

- Campanyes educatives pel bon ús de l’espai públic (vegetació, mobiliari, contenidors de 
recollida). 
- Reconeixement de la memòria històrica del barri mitjançant plaques o altres elements 
(antiga fàbrica de Can Ricart, antiga presó de dones a la Plaça Salvador Segui. 
- Posar aparcaments de bicis o motos a banda i banda dels passos de vianants per facilitar la 
visibilitat dels vianants. 
- Si es posen parterres es pot posar vegetació entapissant i flors (no arbustives) per mantenir 
el verd i evitar que la gent s’hi assegui i/o hi pixin. 
- Ampliar pipi-cans. 
- Generar espais de trobada pels joves. Si no és a la Rambla perquè és un espai massa 
exposat, a Voltes d’en Cirés, per exemple. 
- Crear espais per crossed-fit (barres esportives). Cal estudiar bé on es col·loquen perquè 
tingui usuaris (s’utilitza més quan està en un lloc exposat i no amagat). 
- Activar l’ús dels Jardins de Voltes d’en Cirés per part del Centre Cívic. 
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Fotografies 
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Sessions > Activitats participatives per al veïnat 

 

ACTIVITATS PARTICIPATIVES PER AL VEÏNAT 

Activitats participatives realitzades sobre el terreny i destinades al veïnat del barri el dia 21 de 
setembre: 
 

- Photocall 1 a la Rambla del Raval. 
- Photocall 2 a la plaça Salvador Seguí, al costat del parc infantil. 

 
 
Dades bàsiques 
Lloc: 
Photocall 1: Rambla del Raval 
Photocall 2: Pl. Salvador Seguí 
 
Dia i hora: 
Photocall 1: dijous 21 de setembre d’11h a 13h 
Photocall 2: dijous 21 de setembre de 17.30 a 19.30 
 
Marc de la dinàmica: Recollida de propostes per a la remodelació dels entorns de Pl. 
Salvador Seguí – Pl. Vázquez Montalbán – Rbla. Raval. 
 
Objecte de la sessió: Propiciar la construcció col·lectiva de l’espai públic tot posant a 
disposició un espai participatiu i d’opinió per a infants i joves. 
Extreure propostes de nous usos i de millora de l’espai públic de l’àmbit a remodelar. 
Informar de l’última sessió de treball, la jornada oberta del 27 de setembre de 2017, i animar a 
la participació en aquesta. 
 
 
Participants 
Photocall 1: 20 persones (adults i famílies del barri) 
Photocall 2: 16 persones (infants, joves i famílies del barri) 
 
Estadístiques de participació Photocall 1 
Gènere: 40% dones 60% homes 
Procedència: 30% procedència local 70% altres procedències 
Edat: 55% 20-50 anys  35% >50 anys  10% <20 anys 

Estadístiques de participació Photocall 2 
Gènere: 25% dones 75% homes 
Procedència: 6% procedència local 94% altres procedències 
Edat: 25% 20-50 anys  6% >50 anys  69% <20 anys 
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PHOTOCALL 1 A LA RAMBLA DEL RAVAL 

Desenvolupament de la sessió 

Les sessions s’han realitzat amb l’ajuda d’un mediador intercultural, Gagandeep Singh 
(Llengües: Punjabi, Hindi, Urdú, Anglès, Català i Castellà), fet que ha facilitat la participació de 
persones migrades. 

parla La participació ha sigut, majoritàriament, de veïns i veïnes i persones treballadores del 
barri. 

 

 
Conclusions 
 
(propostes ordenades de més a menys grau de suport) 
 
- La falta de civisme (soroll, brutícia, consum de tòxics al carrer) i la inseguretat per robatoris 
és el que més preocupa i es demana més vigilància i agents de seguretat, més neteja per 
respectar la convivència i el descans dels veïns. 

- Més banys públics vigilats. 

- Més espais de joc infantil i per compartir en família. 

- Més bancs per crear llocs de reunió. 

- Més espais verds participatius (horts urbans, etc). 

- Més atenció a les persones sense llar: Menjadors socials i treball social per donar 
ocupació. 

- Més vegetació, arbres més grans i reorganització de la vegetació que hi ha a la rambla. 

- Més usos lúdic-esportius i àrees de petanca. 

- Treure seients que permetin l’ús de pernoctació diürna o nocturna.  

- Més fonts. 

- Més pipicans i espais per a gossos. 

- Més il·luminació (en especial c. Reina Amalia on els arbres tapen la llum dels fanals). 

- Més art a l’espai públic. 
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Fotografies 
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PHOTOCALL 2 A LA PL. SALVADOR SEGUÍ 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
La participació ha sigut, sobretot, d’infants usuaris de la “Caseta del Barri” i el parc infantil i 
persones veïnes de la Plaça Salvador Seguí. 

Per tant, tot i que es demanaven propostes de millora de tot l’àmbit a remodelar, les propostes 
s’han centrat molt amb el parc infantil de la Plaça Salvador Seguí. 

La sessió s’ha realitzat amb l’ajuda d’una mediadora intercultural, Gul Sanobar, (llengües: 
Urdú, Punjabi, Hindi, Castellà, Català (mig) i anglès.) per aconseguir la participació de 
persones de contextos culturals diversos La seva presència ha facilitat molt la participació de 
mares i infants pertanyents a famílies immigrades. 

 
 
Conclusions 
 
(propostes ordenades de més a menys grau de suport) 

- La gran preocupació dels infants és la falta d’espai al parc infantil. Demanen ampliar el parc 
actual i/o fer nous parcs infantils tenint en compte, també els infants de 3-12 anys. 

- Als espais de jocs els infants demanen, reiteradament, més gronxadors (uns per a infants de 
0-3 anys i altres per a infants més grans). 

- Altres elements de jocs reclamats: pista per anar amb patinet, pista de futbol, tobogan, 
rampa d’skate, rocòdrom. 

- Més fonts d’aigua potable. 

- Més atenció a les persones que fan consum de tòxics i eradicar els “narcopisos”. 

- Eradicar l’incivisme  
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Fotografies 
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Sessions > Jornada específica de treball al parc infantil de Salvador Seguí 

 

SESSIÓ DE TREBALL ESPECÍFICA AL PARC INFANTIL DE PL. SALVADOR SEGUÍ  

 
Sessió informativa i deliberativa sobre l’àrea de jocs infantils de la plaça Salvador Seguí.  
 
La remodelació d’aquesta zona és una de les reivindicacions del teixit veïnal de la zona. A la 
vegada el treballar en aquest parc ens permetrà arribar a col·lectius d’origen cultural divers i 
incorporar la visió de gènere en el procés.  
 
Realitzades dues accions sobre el terreny amb veïns i veïnes del barri el dia 21 de setembre: 
 

- Sessió de treball sobre el parc infantil amb veïns i veïnes. 
- Sessió de treball sobre el parc infantil amb infants usuaris de la “Caseta del Barri”. 

 
Accions conduïdes per dinamitzadors de El Globus Vermell: Laura Gómez i Sílvia Martínez (El 
Globus Vermell), a excepció de la sessió de treball sobre el parc infantil amb infants que va ser 
conduïda per dinamitzadors de la “Caseta del Barri”. 
 
Aquesta sessió és oberta a tots els veïns, veïnes i col·lectius que conviuen al barri i, en 
especial, als usuaris del parc infantil de la pl. Salvador Seguí. 
 

Dades bàsiques 

Lloc: Parc infantil de pl. Salvador Seguí 
Data i hora: 21 setembre 2017 de 17.00 a 19.00 
Marc de la dinàmica: Diagnosi i recollida de propostes per millorar el parc infantil de Pl. 
Salvador Seguí 
Objecte de la sessió: Propiciar la construcció col·lectiva de l’espai públic tot posant a 
disposició un espai participatiu i d’opinió per a infants, joves, famílies i veïnat proper al parc. 
Fer diagnosi i extreure propostes de millora del parc infantil actual. 
Informar de l’última sessió de treball, la jornada oberta del 27 de setembre de 2017, i animar a 
la participació en aquesta. 

Participants 

Sessió treball parc infantil amb veïns i veïnes: 20 persones aprox. (adults, infants i famílies) 
Sessió treball parc infantil amb infants “Caseta del Barri”: 28 persones (infants) 
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SESSIÓ DE TREBALL PARC INFANTIL AMB VEÏNS I VEÏNES 

Desenvolupament de la sessió 

Hi ha una alta presència de persones residents als edificis que donen al parc. La majoria 
d’elles mostren un profund cansament i indignació davant del mal ús que es fa del parc 
(sobretot a les nits) i l’incivisme que experimenten cada dia. A grans trets, es queixen de la 
presència d’infants a altes hores de la matinada i de persones consumidores de tòxics (alcohol 
i altres drogues) que embruten, miccionen i deixen residus (xeringues, etc.) a les instal·lacions 
del parc. 
També hi participen mares que es troben en aquell moment al parc amb els seus fills. 

 

Conclusions 

- Ampliar parc. 

- Tancar-lo amb tanques altes i que tingui un horari d’ús. A més, reforçar neteja i 
desinfecció abans d’obrir-lo cada dia (la gent micciona sobre jocs).Inclús, fer la tanca fins a 
la façana de l’O. Habitatge. 

- Col·locar més seients dins del parc. 

- Més gronxadors per 0-3 anys. 

- Jocs per infants més grans de 3 anys en un nou parc a pl. VM o a Rambla, o bé, ampliar 
l’actual i diferenciar edats. 

- Resoldre conflicte presència de treball sexual pròxima als infants (habilitar pisos/locals?). 

- Els jocs com els de Parc Joan Miró ben vistos. Polivalents i per a diferents edats. 

- Més papereres i fonts d’aigua potable. 

- Evitar joc de pilota posant obstacles. 

- Allunyar la porta d’entrada de la terrassa de bar. 

- Paviment tou ben vist, inclús natural, com escorça o sorra però, si el parc és obert, és 
antihigiènic. Bona solució si el parc és tancat. 

- Més vegetació. 

- Jocs que no creïn racons. 

- Pistes bàsquet i futbol.  
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SESSIÓ DE TREBALL PARC INFANTIL AMB INFANTS “CASETA DEL BARRI” 

Dinàmica 

Els dinamitzadors van penjar un mural a la paret, que es va anar omplint amb dibuixos 
descriptius de les propostes que feien els infants. Com a suport, també es comptava amb un 
joc de fotografies amb diferents jocs infantils (Tobogans, gronxadors...). Entre totes les 
propostes que es van recollir, els infants van votar quines preferien, reflectint-ho al mural amb 
l’ajut d’uns gomets vermells. 

 

Desenvolupament de la sessió 

En primera instància, es va procurar que els infants fessin les seves propostes de forma 
espontània; en cas de coincidir amb alguna de les fotografies, aquesta l’enganxaven al mural. 
En cas contrari, la nena o el nen que havia fet la proposta era qui l’anotava i dibuixava al mural. 

Majoritàriament, els infants van votar propostes exposades a les fotografies, tot i que també en 
van sorgir algunes de noves, com pistes de futbol i de bàsquet. 

 

Conclusions 

- Gronxador balancí: 8 vots 
- Gronxadors: 4 vots- Plataforma giratòria: 4 vots 
- Rampa skate: 4 vots 
- Cordes d’escalar: 4 vots 
- Tobogan per a nens petits: 3 vots 
- Molles: 3 vots 
- Rocòdrom: 3 vots 
- Mini camp de futbol: 2 vots 
- Jocs de taula: 2 vots 
- Taula de ping-pong: 1 vot 
- Pista de patinatge: 1 vot 
- Passarel·la: 1 vot 
- Futbolí: 1 vot 
 

Fotografies 
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Sessions > Jornada oberta al veïnat 

 

ALTRES PROCESSOS 

 

Paral·lelament al procés participatiu, altres entitats han realitzat projectes de consulta i de 
construcció col·lectiva dels espais que contempla el projecte de remodelació. 

- Projecte “Juguem al Carrer!” de l’entitat AEI Raval 
- Programa d’entrevistes sobre el terreny de l’entitat Joves TEB 
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Altres processos > Projecte “Juguem al carrer” de l’entitat AEI Raval 

 

PROJECTE “JUGUEM AL CARRER DE  L’ENTITAT “AEI RAVAL” 

 

L’Associació Educativa Integral del Raval (AEI Raval) ha realitzat un projecte de construcció 
col·lectiva de l’espai públic titulat “Juguem al carrer!” pel qual ha rebut subvenció pública 
dins de la Convocatòria General de Subvencions. 

“Juguem al carrer!” és una proposta de procés participatiu obert, dialogant i recollidor de les 
diferents veus de l’entorn (veïns, infants, famílies, entitats, comerciants …) de l’Illa Robadors 
que inclourà de forma inherent i, alhora, prioritària la perspectiva de l’infant i l’adolescent a 
través d’aquest mateix, per a redissenyar els usos de les places Vázquez Montalbán i Salvador 
Seguí. 

La planificació inicial d’aquest projecte s’ha de modificat expressament per poder incloure els 
resultats d’una jornada participativa amb els infants dins el Procés participatiu que ens ocupa. 

AEI Raval és una entitat privada sense ànim de lucre que desenvolupa programes 
d’intervenció socioeducativa adreçats a infants, adolescents, joves i famílies del barri del Raval 
de Barcelona. 
Ho fa treballant amb els col·lectius més vulnerables, amb més dificultats d’oportunitats. 
L’objectiu principal d’AEI Raval és treballar per la defensa dels drets fonamentals dels infants i 
joves del barri i per la igualtat d’oportunitats de tots ells i les seves famílies promovent 
l’educació com a instrument per al canvi social i la realització dels individus de manera 
integral. 

 
Dades bàsiques 
 
Lloc: Pl. Vázquez Montalbán, Pl. Salvador Seguí i Parc infantil, Barcelona 
Data i hora: 12 juny 2017 
Marc de la dinàmica: Recollida de propostes per a la remodelació dels entorns de Pl. 
Salvador Seguí – Pl. Vázquez Montalbán – Rbla. Raval 
Objecte de la sessió: Espai participatiu i de disseny col·lectiu per a infants de recollida de 
propostes de millora i de nous usos, sobretot, focalitzada en espais de joc infantils. 
 
Participants 
 
34 infants de 4 a 12 anys. 
 

Dinàmica 

S’organitzen tres espais diferenciats: 
 
1. Espai de recollida de propostes de com volem la plaça? Es preparen cartells d’imatges 
de les tres zones a proposar modificacions i, alhora, un seguit d’imatges d’elements que 
podrien anar a un parc infantil, a una plaça... Hi ha també la opció, però, de que cadascú 
dibuixi què voldria a cadascun dels espais, sigui amb un tros de full en blanc com directament 
amb un retolador. Hi ha la dinamització, acompanyament i gestió de l’espai d’un dels 
professionals de l’entitat, que és un dels educadors que ha estat liderant el projecte des de 
l’inici.  
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2. Parc infantil. Es va comptar amb el lloguer d’espais de joc i de parc mòbil d’equilibri i 
habilitats per tal d’engrescar a la participació i ambientar l’espai lúdic de la jornada. Van tenir 
molt bona acollida i, similars i amb diferent format, van suggerir possibilitats de futurs elements 
en alguns d’aquests espais.  

 
3. Espai de berenar. Es va amenitzar i acompanyar la tarda amb música i berenar per a qui 
volgués. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Hi ha una bona participació tot i que no tanta assistència com s’hagués previst amb un marge 
de preparació i difusió més ampli. Val a dir que els dies previs, els infants del grup de Grans 
del Centre Obert (11-12 anys) van penjar cartells i repartir-ne a les bústies properes animant i 
convidant a la participació a altres infants de l’entorn. 
També es convida a la resta d’entitats amb qui AEI Raval conforma el projecte Infància del 
Raval, però el calendari i la poca antelació fa que només hi hagi la participació d’un altre 
Centre Obert, el de la Fundació Joan Salvador Gavina. 
Per últim, els factors inherents a l’avançament del calendari, han deixat de banda la constitució 
d’un grup inter-generacional on, a través d’eines que promoguessin la participació, es pogués 
arribar en aquest mateix punt de presentació de propostes a través d’un procés 
metodològicament més treballat. 
 
 
 
Conclusions 
 
 
Plaça Vázquez Montalbán: 
 
- Seients i bancs junts i no separats. 
- Treure jardineres. 
- Generar ombra. 
- Un parc infantil. 
- Pista esportiva (futbol i bàsquet). 
- Jocs tradicionals i recorregut per fer relleus pintats a terra (xarranca, twister, etc.). 
- Maquines per fer exercici. 
- Més vegetació. 
- Gespa artificial. 
- Estructures de joc tipus: gronxador, piràmide per a escalar. 
- No prohibir jugar a pilota. 
- Camp de futbol amb xapes. 
 
 
 
Plaça Salvador Seguí: 
- Treure jardineres. 
- Jocs i recorregut per fer relleus pintats a terra. 
- Parc de circuit d’equilibri. 
- Posar gespa artificial. 
- Estructures de joc tipus: gronxador, trampolí. 
- Camp de futbol. 
- Allisar terra per poder patinar. 
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Parc infantil (pl. Salvador Seguí amb c. Nou de Sadurní): 
 
- Jocs d’habilitat i escalada. 
- Mes vegetació. 
- Estructures de joc tipus: gronxador, piràmide per a escalar, tobogans. 
- Jocs pintats a terra. 
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Fotografies 
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Altres processos > Programa d’entrevistes sobre el terreny de l’entitat Joves TEB 

 

PROGRAMA D’ENTREVISTES SOBRE EL TERRENY DE L’ENTITAT “JOVES TEB” 

L’Associació Joves TEB ha realitzat un programa d’entrevistes a veïns i veïnes del barri 
(gent gran, joves, immigrants i altres col·lectius) per demanar la seva opinió sobre l’espai 
públic i quines són les seves propostes per a la remodelació de l’entorn de la Rambla del 
Raval. 

Coincidint amb el procés participatiu que ens ocupa i amb la Festa Major del Raval, 
l’associació Joves TEB ha fet la seva aportació al procés sortint al carrer amb càmera i 
micròfon i preguntant als veïns i veïnes del barri què en pensen de la Rambla del Raval i els 
seus entorns i què canviarien, aprofitant que es vol fer un projecte de remodelació. 

Els enregistraments d’aquestes entrevistes estan en fase d’edició. 

Joves TEB és una entitat sense afany de lucre que va néixer l’any 1992 amb l'objectiu 
d'afavorir la inserció social, laboral i tecnològica dels joves del barri del Raval de Barcelona. 
Treballa per la transformació social a través de la participació, l’aprenentatge i la socialització 
de les TIC. 

 
Dades bàsiques 
 
Lloc: Rambla del Raval i entorns 
Data i hora: Del 10 al 23 de juliol de 2017 
Marc de la dinàmica: Recollida de propostes per a la remodelació dels entorns de Pl. 
Salvador Seguí – Pl. Vázquez Montalbán – Rbla. Raval 
Objecte de la sessió: Realització entrevistes per tal copsar l’opinió que tenen els veïns i 
veïnes del seu barri i quines propostes de millora i de nous usos tenen. 
 
 
Participants 
 
23 persones 
 
Estadístiques de participació: 

Gènere: 70% dones 30% homes 
Procedència: 78% procedència local 22% altres procedències 
Edat: 0% <15 anys 52% 15-30 anys 26% 30-60 22% >50 anys 

 
Dinàmica 

Entrevistes sobre el terreny. 

 
Desenvolupament de la sessió 

Un equip de Joves TEB han sortit al carrer diversos dies per realitzar les entrevistes. Aquestes 
s’han fet a la Rambla del Raval, a la Plaça Vázquez Montalbán, a la Plaça Salvador Seguí i 
entorns. 

Els perfils entrevistats han sigut joves, adults i gent gran de contextos culturals diversos. La 
majoria d’ells formaven part del veïnat del barri. 
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Conclusions 

(propostes ordenades de més a menys grau de suport) 

- Presència de drogoaddictes als parcs i als caixers i baralles a la rambla que provoquen 
inseguretat. Demanen més control i seguretat. 
- Poc civisme, la gent micciona al carrer i hi ha molta brutícia. Més neteja. 
- Més espais de trobada i convivència familiars. Més bancs còmodes i que propiciïn la 
trobada. 
- Més vegetació (flors, hort urbà). Inclús que generi llocs de treball. 
- Botigues locals i no estrangeres pensades pel turisme. Els comerços locals afavoreixen la 
identitat del lloc i milloren l’experiència del turista. 
- Presència del Gat de Botero ben considerada. Hauria de ser encara més visible. 
- Més parcs infantils. 
- El treball sexual no hauria de ser tan visible al carrer. S’hauria d’exercir als bars o a altres 
espais no públics. 
- Equilibri entre l’espai destinat a terrasses de bar i l’espai destinat a l’ús veïnal. 
- Menys soroll. 
- Més il·luminació. 

 

Altres propostes: 

- Turisme més respectuós. Hi ha molts pisos turístics que generen molèsties. També 
preocupa la proliferació d’hotels i de pisos turístics que provoquen l’expulsió dels veïns del 
barri per la pujada dels lloguers. 
- Mal manteniment dels edificis d’habitatges propietat de l’Ajuntament. Hi ha veïns que no 
paguen i els espais comunitaris estan en pitjors condicions (sense llum, plens de brutícia, 
etc.). 
- Garantir que els edificis adquirits per estrangers mantinguin un equilibri raonable entre 
inquilins de tota la vida i nous inquilins i que no es vegin obligats a marxar per la pujada de 
preus. 
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JORNADA DE TANCAMENT OBERTA AL VEÏNAT 

 
Aquesta sessió es planteja com a conclusió del procés participatiu. Es tracta d’una sessió de 
debat i de validació de les propostes de millora que s’han recollit durant el procés i que han 
tingut més suport. 
 
A la sessió hi participa l’equip redactor encarregat de dur a terme el projecte de remodelació. 
És un espai on acabar de definir les línies d’actuació en la remodelació de manera 
col·laborativa entre l’equip redactor i veïnat del barri. 
 
La sessió és oberta a tots els veïns, veïnes, entitats i col·lectius que conviuen al barri. 
 

Dades bàsiques 

Lloc: Oficina de Pla de barris Raval Sud i Gòtic Sud, pl. Salvador Seguí, Barcelona 
Data i hora: 27 setembre 2017, 19:00-21:00 
Marc de la dinàmica: Recollida de propostes per a la remodelació dels entorns de Pl. 
Salvador Seguí – Pl. Vázquez Montalbán – Rbla. Raval 
Objecte de la sessió: L’objectiu és detectar les propostes que tenen més consens i que es 
consideren prioritàries i definir les línies d’actuació en la remodelació en qüestió. 

 

Participants 

Assistència de 24 persones representants de: 

 
- Veïnat del barri. 
- Ass. Dones Marroquines 
- AVV Illa Robador 
- Putas indignades 
- Comunitats de propietaris 
- La Boqueria Taller SCCL 
- Taula Raval 
- Ass. Mujeres Bangladesh 
- Parroquia filipina 
- TEB 
- Districte Ciutat Vella (tècnics i consellers) 
- Foment de Ciutat 

 

Dinàmica 

Es treballa a partir d’un pòster amb un plànol de l’àmbit a remodelar on hi ha una llista de les 
propostes d’actuació que han tingut més suport durant el procés. 
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Desenvolupament de la sessió 

El debat va transcórrer sense incidents greus però cal destacar algunes situacions 
d’enfrontament als dos grups entre les diferents posicions que existeixen sobre el tema del 
treball sexual i la convivència veïnal (tant al carrer com als habitatges que actualment s’utilitzen 
per a aquesta activitat). Malgrat aquests fets, el debat es va poder reconduir cap als temes que 
ocupaven la sessió i les aportacions van ser de caire constructiu. Els temes en què es va 
focalitzar el debat van ser: 

- La necessitat del trencament de la linealitat de la rambla. 

- La falta d’espai i el mal ús del parc infantil. 

- La plaça Salvador Seguí (davant de la Filmoteca). 

- La disposició de mobiliari i terrasses en tots els espais en general. 

- La necessitat de donar un ús a la plaça Vázquez-Montalbán. 

- El túnel de la UGT. 

- La regulació del transit a la rotonda nord. 

 

Conclusions 

Del desenvolupament del debat s’extreuen les següents idees d’actuació per a la remodelació 
de l’espai públic: 

Rambla i rotondes: 

- Trencar amb la linealitat de la rambla generant bosses d’usos combinades amb 
bosses de vegetació i espais d’estada, tot respectant el recorregut longitudinal i la 
sensació d’espai verd (respectar algunes plantacions de margallons). Estudiar bé 
quins parterres es treuen i quins no. 
 

- Potenciar el caràcter d’espai central al centre de la rambla tot creant plataforma 
única amb la pl. Vázquez Montalbán i redistribuint la vegetació i el mobiliari. 
 

- Crear un nou parc infantil a la Rambla per infants de +3 anys. 
 

- Suprimir la rotonda nord i crear un espai únic amb la Rambla i convertir-la en espai 
de trobada. Pacificar el creuament dels carrers Hospital i M. A. Capmany (senyalitzar 
millor els passos de vianants). 
 

- Activar la part sud de la rambla i vincular més el CEM Can Ricart amb la Rambla. 
 

- Repensar, redistribuir i ampliar el mobiliari urbà segons les idees sorgides en relació 
a: bancs, els quals s’han de col·locar generant llocs de trobada i fonts i papereres, les 
quals se n’han de posar més. 
 

- Redistribuir terrasses en els llocs sorgits durant el debat (Rambla i pl. Salvador 
Seguí). 
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Pl. Vázquez Montalbán: 

- Fer-la més amable: Generar ombra (pèrgola o tendal), col·locar més seients, treure 
jardineres i crear-hi un nou ús (jocs al terra, usos esportius de pilota petita). 

- Activar les plantes baixes. 
 

Túnel UGT: 

- Millorar la il·luminació. 
- Dignificar i activar (intervencions artístiques, usos en planta baixa). 
- Moure de lloc l’aparcament de bicicletes al c. Sant Josep Oriol. 

 

Pl. Salvador Seguí: 

 
- Parc infantil existent:  

· Ampliar-lo, repensar-lo i/o ressituar-lo per tal solucionar l’ús incívic que se’n 
fa. Posar més gronxadors (tant per nadons com per infants de + 3 anys). 
Posar més seients, tant a dins com a fora del parc. 
 
· Posar cartells informatius dels usos permesos. 

 
· Fer-lo més obert i amb jocs més diàfans, sense tancar-lo però sense 
generar racons. Amb la previsió de que, si se segueix fent mal ús, sigui fàcil 
construir una tanca. En aquest cas, la tanca hauria de tenir un baix impacte 
visual. 
 

- Singularitzar la plaça de davant de la Filmoteca amb un element escultòric interactiu. 
 

- Redistribuir les terrasses per destinar l’ombra dels arbres a l’ús veïnal. 
 

- Concebre la plaça de façana a façana i dignificar el bany públic existent. 
 

- Col·locar-hi un punt d’informació per al barri. 
 

- Vincular i dignificar algunes parts de les plantes baixes de la Filmoteca amb l’espai 
públic (c. Sant Pau, c. Espalter, etc.) 
 
 

General: 

- Incorporar en l’àmbit de remodelació els carrers Nou de Sadurní i Espalter, que no 
tenen un caràcter definit i són molt solitaris. 
 

- Recuperar les fonts típiques de Ciutat Vella i posar-ne més. Així com posar més 
papereres. 
 

- Més i millor il·luminació. 
 

- Tenir en compte els adolescents (espais de joc, de cal·listenia, circuits esportius). 
 

- Tenir en compte la gent gran (espais de trobada, màquines d’exercici). 
 

- Els sortidors d’aigua lúdics estan ben considerats.  
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Fotografies 
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RESUM EXECUTIU DE RESULTATS 

 

A totes les sessions s’han repetit diferents qüestions i propostes que el veïnat del barri 
considera prioritàries. Aquestes es resumeixen a continuació: 

 

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. 

 

    

 

- 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.). 
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- 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. 

- 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. 
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- 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. 

 

    

 

- 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. 
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- 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. 

 

Per aprofundir en aquestes qüestions serà convenient recuperar les propostes que han sorgit 
en cada una de les sessions descrites més amunt.  
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ANNEXES. MATERIAL DE SUPORT A LES SESSIONS 

 

- Plànol de l’àmbit per a la sessió amb tècnics 
- Material per a les activitats amb infants i joves 
- Qüestionari per a les passejades de reconeixement 
- Material per a la sessió de treball sobre el parc infantil 
- Pòster de treball per a la jornada oberta 
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PLÀNOL DE L’ÀMBIT PER A LA SESSIÓ AMB TÈCNICS 
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MATERIAL PER A LES ACTIVITATS AMB INFANTS I JOVES (MAPEIG I PHOTOCALL) 

 

Plànol mapeig 

         

Fitxes mapeig      Bafarada d’opinió photocall 
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QÜESTIONARI PER A LES PASSEJADES DE RECONEIXEMENT 
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MATERIAL PER A LA SESSIÓ DE TREBALL SOBRE EL PARC INFANTIL 

Qüestionari 

 

 

Imatges de referència 
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PÒSTER DE TREBALL PER A LA JORNADA OBERTA 

 

 


