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Acta del Grup Impulsor i de Seguiment de La Model 
Dia 12 de juliol de 2021. Sala d’Actes de la Model. 

 
Assistents: 

Representants de les següents entitats: Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample, UEC, 

AC Helios Gómez, Fundació Cipriano Garcia, Observatori Europeu de Memòries, Ballets de Catalunya – 

Recreant Cruïlles, Jardins d’Emma, AFA Xirinacs, Associació d’ex-presos polítics del franquisme, Aldaia, 

Queix, Escola Etença, UB. 

 

 

Representants municipals: 

Xavier Matilla, Arquitecte en Cap de l’Ajuntament de Barcelona 

Ariadna Miquel, Model Urbà 

Joaquim Pascual,  Ecologia Urbana 

Laia Torras, Foment de Ciutat 

Pepa Pérez Oliva, Districte de l’Eixample 

Imma Aguilar, Districte de l’Eixample 

 

Representants dels equips guanyadors: Dolors Ylla-Català (Forgas Arquitectes i Espai Lur) 

 

Xavier Matilla dóna la benvinguda a tots els assistents i posa context la sessió recordant que l’última 
reunió del Grup Impulsor i de Seguiment de la Model es va realitzar al novembre de l’any passat. Explica 
que l’objectiu de la trobada d’avui és explicar els avenços que s’han anat desenvolupant durant aquest 
temps. 
  
Tot seguit passa la paraula a Joaquim Pascual que explica les obres de consolidació i manteniment del 
recinte que s’han fet i les que estan previstes en el curt termini. 
  
A continuació Laia Torras explica els criteris que guien les activitats que es desenvolupen a la Model i la 
previsió de les més importants pels propers mesos, destacant –pel seu impacte al veïnat- el rodatge de la 
pel·lícula Modelo 77 durant l’agost. 
  
Pren la paraula Pepa Pérez Oliva que explica una primera proposta del programa funcional de 
l’equipament per a joves: espai jove, espai entitats, espais compartits i espais per entitats de cultura 
popular. 
  
Tot seguit Ariadna Miquel explica els canvis i les novetats que s’han fet des de l’última trobada del Grup 
Impulsor i de Seguiment i dóna la paraula a la Dolors Ylla-Català que explica extensament el projecte 
d’ordenació que ha anat treballant l’equip de “Model Batega!”, guanyador del concurs. Ariadna Miquel 
torna a agafar la paraula per explicar el calendari dels propers anys. 
 



 
 

 

 

 

Participació 

Ecologia Urbana 

 Av. Diagonal, 240  pl. 4t. 

08018 Barcelona 

 
 

 

Podeu trobar la presentació sencera amb tot el detall de les explicacions en el següent enllaç: 
 

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-
barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11882/_210712_grup_Impulsor_PO_Model_FI_vist.pdf 
 
A continuació s’obre el torn de paraula: 
  
Xavier Riu celebra que s’avanci en el projecte però demana que s’informi al veïnat justament de com 
s’està avançant, potser dins del mateix recinte i aprofitant la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample. 
També es lamenta del calendari que s’ha presentat, que considera que és molt llarg. I demana que sigui 
una prioritat activar molt més la Model en el mentrestant, que pugui ser utilitzada pel veïnat d’una manera 
més extensa. 
  
Gabriel Gómez felicita els projectistes i demana que la 4a galeria aculli una exposició permanent sobre 
l’art social. També es lamenta del calendari de l’espai memorial. Demana també que s’informi com s’ha fet 
el cobriment de les cales de la capella gitana i considera que com que el calendari és molt llarg, caldria 
avançar en la restauració de l’oratori. 
  
Un representant del Casal de Joves Queix diu que estan preocupants per l’espai jove. Demanen un 
procés participatiu específic per aquest espai. També pregunta sobre el model de gestió futur i com 
s’evitaran possibles conflictes entre espai jove i habitatge. Planteja la possibilitat de fer usos permanents 
a la Model provisional (magatzems, espais per caus i esplais al cap de setmana...). 
  
Xavier Matilla respon la primera ronda de preguntes i destaca allò que és més urgent en relació al futur de 
la Model: tancar la proposta d’ordenació, aprovar la MPGM i, d’aquí un any, iniciar concursos dels 
diferents equipaments. S’ha de planificar bé perquè quan es comenci a transformar l’espai, no s’aturi. La 
voluntat és ajustar al màxim el cronograma en funció de la disponibilitat pressupostària. Recull la idea 
d’intensificar l’ús del mentrestant, en relació als espais i a les activitats. 
  
Dolors Ylla-Català, sobre la 4a galeria, respon que hi ha feina feta per la universitat sobre l’espai 
memorial i que hi haurà una reunió treballar-ho en les properes setmanes. 
  
Joan Sendra, de l’AV, pregunta si l’aprovació de la MPGM garanteix la continuació dels projectes amb 
independència de canvis de govern. També dóna suport a que hi hagi el procés de participació sobre 
l’espai per joves i entitats. 
  
Un representant dels joves demana també que es permetin usos durant el mentrestant com a magatzems 
o sales i despatxos per entitats. També demana un aclariment sobre l’espai de l’ESS. 
  
Gerard dels castellers demana si el panòptic podria ser un espai amb activitat programada.  
 
En el segon torn de respostes, Xavier Matilla diu que la MPGM necessita d’un cert consens i que s’espera 
que això garanteixi la continuïtat del projecte. Dolors Ylla-Català respon, sobre l’espai d’ESS, que és un 
espai flexible i que encara s’ha de concretar, i sobre el panòptic, que pot ser un espai obert però també es 
pot tancar, i serà prou flexible per acollir qualsevol activitat que es necessiti. 
 
Es tanca la reunió emplaçant-se a tornar-se a trobar al voltant de la Festa Major de l’Esquerra de 
l’Eixample. 
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