
Acta de sessió
Sessió participativa del procés participatiu Superilla Barcelona a l’Eixample

Taller al grup de 6è de l’Escola Concepció (24 participants)

Data: dijous, 30 de setembre de 2021
Lloc: Escola de la Concepció, Carrer del Bruc, 102 (Barcelona)
Durada del taller: 90 minuts

Desenvolupament de la dinàmica:

Es proposen tres sessions de presentació del projecte a tres escoles properes als diferents àmbits a
transformar dins el marc del projecte de les Superilles. Les sessions es desenvolupen amb normalitat,
amb participació activa dels infants i joves, tant en la recreació d’alguns espais de l’Eixample (secció de
carrer o plaça) com en l’aportació d’idees per millorar des de la mirada dels infants la ciutat.

En la primera part de la dinàmica, després de contextualitzar el projecte i els canvis que aquest implica
als entorns propers a elles, es poden resoldre alguns dubtes amb relació a conceptes específics com el
concepte de “superilla”, o inquietuds al voltant de la mobilitat o els tempos de desenvolupament del
projecte.

La recreació dels espais que es veuran modificats pel projecte (com la secció de carrer o plaça) els
permet visibilitzar els diferents elements que conformen els espais, com hi interaccionen i la millora que
suposen.

En la segona part de la dinàmica els infants i joves participants plantegen diferents idees sobre la
maqueta d’un xamfrà de l’Eixample i en fem una agrupació segons estils de propostes.

Buidatge:

Alguns dels temes que més es repeteixen són la incorporació de mobiliari urbà que millori les estades,
taules i bancs per fer pícnic o take away, fonts petites per anar-hi a beure o grans que facin l’espai més
bonic, algunes d’elles hi afegeixen peixos.

Imaginen també paradetes temàtiques (d’artesania o tipus foodtruck) que ocupin part dels carrers un
cop a la setmana o de manera permanent si estan a prop de les zones de taules. També esbossen la
possibilitat que les botigues o locals de restauració, puguin ocupar part del carrer de manera permanent
o flexible amb la seva oferta.

Les zones verdes de pas o d’estada també són molt recurrents: dibuixen zones de gespa on poder seure
i relaxar-se o jugar, zones amb arbustos o arbres que ofereixin ombra i també espai de joc, fins i tot
imaginen una de les places com un parc (fan menció al Parc de la Ciutadella) amb diferents elements
per poder estar, jugar o gaudir d’algun espectacle o oferta d’oci a l’aire lliure. Concretament dibuixen un
espai de teatre a l’aire lliure o una piscina pública, entre d’altres.

Fan menció també a crear espais a tot el carrer que permetin el joc, per exemple llocs on amagar-se, que
els permetin interaccionar entre ells i elles sense limitar-se a un tobogan o gronxador, tot i que també
els dibuixen en zones concretes.



Finalment, alguns dels infants participants parlen de la necessitat d'incorporar més color a l’espai públic,
ja sigui en forma de llum, de pintura al terra o de vegetació de temporada.





Imatges de la dinamització realitzada amb els participants al Centre Educatiu.


