
Entrevistes en profunditat a agents 
d'interès.

Direcció ACIS Artur Martorell.

Dia: 08/09/2021 Num: 01 Lloc:Escola ACIS Artur 
Martorell

Assistents:

Persones assistents: Laura, directora del centre; Xavier, director pedagògic del centre; Aleu, 
responsable de primària i projecte de Camí escolar

Nombre total de persones assistents: 3

Gènere: 1 dona i 2 homes

Resum entrevista:

• Van fer molta feina pel Camí Escolar, però les actuacions puntuals es van anar 
desdibuixant. Només es van realitzar algunes com la modificació del pas de vianants, 
la barana de la baixada de la llar d’infants i altres. Es va plantejar eliminar una vialitat, 
però l’impacte era massa gran, la idea era anivellar el carrer a nivell de voreres i 
plantejar una velocitat màxima de 10km/h, però no es va posar en pràctica. Es va 
resoldre amb un pàrquing de motos perquè la visibilitat fos major.

• L’Escola va tenir una entrada complicada al barri, ja que venien de Gràcia i el barri era 
molt tancat i a més a més la fundació va decidir rehabilitar la façana i va comportar 
moltes queixes del veïnat. El veïnat volia ubicar el centre cívic a la masia. Quan van 
tancar l’Escola Pirineu es van integrar a l’Escola i per l’esperit de la Fundació vam 
treballar molt al territori per formar part del barri. Amb l’actual direcció s’han fet moltes 
activitats al barri i pel barri: carnestoltes, san pons, etc. Tenen bona relació amb les 
diferents associacions al barri.

• El teixit del barri ha canviat força. Moltes persones de procedència humil s’ha traslladat
cap a Nou Barris i ha vingut gent de Gràcia. 

• A partir del Camí Escolar, que es va fer molt participatiu, es va generar un moment 
d’inflexió, els alumnes van fer la diagnosi. El barri no demana moltes coses a l’Escola 
perquè el Pirineus ja té prou espai. Tot i això, el Poliesportiu queda lluny de moltes 
zones i és poc acollidora. Es destaca la participació de l’escola al projecte de Radars 
al Raval. 

• Realitzen activitats com Carnestoltes i la Mercè, on fan rues fins a la plaça Sanllehy. 
Es va una cursa.

• Tenen la sensació de ser un barri oblidat i estar amb el Carmel els genera avantatges i
desavantatges. A l’hora d’estadístiques i accés a subvencions. 



• Hi ha desactivació comercial i la dificultat orogràfica. 

• Creuen que el disseny de la zona enjardinada és maco, però amb les tanques s’ha 
generat una filosofia inadequada, ja que és una mesura punitiva. És un petit pulmó, 
però no és aprofitable. Millorar la plaça i aprofitar algun espai de relació podria fer que 
comerços obrissin al seu voltant i com la zona té fluxos de persones per l’escola podria
estar utilitzat.

• Troben imprescindible pacificar l’entorn de davant de la masia i creuen que hi ha un 
espai d’oportunitat a l’extrem sud de la plaça, on hi ha menys pendent, davant de la 
font. Es podria fer un plantejament de zona de bancs, gronxadors. Les escales que 
pugen cap a Alexandre de Torrelles són les més transitades.

• La majoria de famílies venen a peu. També utilitzen el bus del barri, el 114, tot i que en
menor proporció. 

• En sortir de l’escola, l’entorn té poca il·luminació per culpa del fullatge dels arbres que 
fan ombra als fanals. Just davant de l’escola és on es genera un espai de relació en 
les entrades i sortides de l’escola. 

• El mur lineal de la zona enjardinada és perillós. Només es veu nens pujant per a dalt o
alguna senyora amb el carro. La velocitat dels cotxes i la dimensió de la vorera genera
inseguretat. 

• Expressen preocupació per la participació i implicació dels infants perquè arribi a ser 
vinculant al diagnòstic. 


