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Dades de l’activitat

Dia de l’activitat 11 de novembre de 2021

Durada de l’activitat De 11h a 13h i de 16h a 18h

Lloc de l’activitat Biblioteca Vallcarca i els Penitents i Escola Josep Maria
Segarra o Escola d’Educació Infantil Galatea

Objectius de l’activitat:

● Informar a les veïnes del procés participatiu per al cobriment de la Ronda de
Dalt

● Informar sobre els espais de participació del procés: accions participatives
obertes a la ciutadania

● Informar sobre l’avantprojecte redactat en el tram Av. Vallcarca i pl. Alfonso
comín

● Recollir informació sobre els usos actuals i aspectes a millorar de l’àmbit
● Recollir propostes d’usos pel nou espai públic

● Recollir aportacions per a la definició de l’avantprojecte

Estructura de la trobada

● Punt d'interacció veïnal al carrer de 2 hores pel matí i 2h per la tarda als
diferents punts de trobada concretats

● La proposta és convidar al veïnat a apropar-se al punt mòbil i participar de
l’acció i  informar sobre el procés participatiu, donant els documents
comunicatius del procés (fulletó informatiu)

● Animar a les persones que s’acostin o passin per l’espai del punt mòbil a
realitzar la dinàmica:
- mapejar quins espais utilitzen habitualment i quins usos en fan
- recollir els motius pel qual hi ha espais que no en fan ús
- mapejar problemàtiques i potencialitats dels espais i els usos
- proposar espais i/o usos que es volen incorporar i fomentar
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Resultats de la dinàmica del matí

1. Resum de les participants

Nombre de persones que han
fet ús del punt mòbil

35

Edat mitjana de les persones
participants

12 <20 4 20-35 11 35-65 7 <65

Gènere de les persones
participants

21 masculí 14 femení no binari

Ubicació del punt mòbil Casal d’avis Penitents; Espai públic davant de comerços;
Espai públic a la sortida de l’escola Gravi

2. Valoració i resum de les aportacions per a tenir una descripció del
desenvolupament de l’activitat

S’inicia la jornada amb unes condicions meteorològiques que no permeten dur a terme la
dinàmica de treball amb els plànols de l’estat actual i l’avantprojecte del cobriment del
tram de la RONDA DE DALT corresponent. Aquesta dinàmica respon a poder recollir la
informació de “què agrada, què no agrada, què es milloraria, què manca i  quins usos es
fan i es voldrien fer” d’una manera visual, eficaç i dinàmica.

Tot i així, es realitzen 7 enquestes que disposen de la mateixa informació recollida d’una
altra manera. Aquestes enquestes són contestades per a 3 persones > 65 anys, 3 d’entre
35 i 64 anys i 1 d’entre 20 i 34 anys. Part d’aquestes enquestes es realitzen al Casal d’Avis
Penitents, on també es convida a la participació de l’equipament a la primera sessió de
debat participatiu.

Amb la resta de contactes que s’efectuen durant aquest acte, es procedeix a presentar el
procés participatiu, mostrant els fulletons d’aquest i en els moments que el temps ho
permet, el plànol de l’avantprojecte i explorar d’una manera més informal, els interessos
del veïnat. Aquesta metodologia ha permès comunicar-se amb un major nombre de
persones. Aquests contactes s’han realitzat amb veïnat de la zona que es trobava de pas
a l’espai públic, amb els 5 comerços que hi ha a la zona i la clientela que es trobava, i
sobretot, amb els i les estudiants de 1r ESO i 2n ESO que sortien de l’escola Gravi.
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Paral·lelament també s’ha realitzat un treball de difusió del procés participatiu deixant  el
fulletó de presentació del procés a les bústies de les finques del passeig Vall d'Hebron 62,
60 i 58, on també s’han realitzat 7 contactes amb veïnat de les escales, promovent la
participació en aquest procés.

Les percepcions rebudes durant aquesta jornada han estat de manera general, molt
positives. El veïnat mostra una gran esperança i interés en el cobriment del tram
corresponent de la RONDA DE DALT. Per altre costat, es fa patent la falta d’elements a la
zona, que no convida a fer-ne ús. És la majoria de contactes qui expliciten que no fan ús
de la RONDA DE DALT, sinó és que sigui de pas per anar a algun equipament i/o comerç.
També es verbalitza amb més d’una ocasió que anteriorment a la construcció de la
RONDA DE DALT, els barris, que actualment es troben separats, feien molta vida comú i
que el cobriment d’aquesta permetrà altra vegada la convivència, així com una millor
comunicació de les zones pels comerços.

Es repeteix la demanda de la data d’inici de la construcció d’aquest cobriment, a l’igual
que nova informació corresponent a la construcció dels habitatges dotacionals de la
zona.

El veïnat en general, mostra inclinació en afegir algun equipament per a joves al tram 1
de la RONDA DE DALT, així com espais infantils i/o espais esportius per a gent gran al
tram 2. Així com la veu majoritària de persones < 20 anys, fan demanda d’un skate park.
Hi ha veus que fan demanda de més zona d’aparcament per a poder fer ús dels comerços
de la zona amb més facilitat.

De manera quasi bé unànime, es manté l’espai verd com un caràcter necessari i principal
de l’espai.
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Resultats de la dinàmica de la tarda

1. Resum de les participants

Nombre de persones que han
fet ús del punt mòbil

43

Edat mitjana de les persones
participants

3 <20 6 20-35 31 35-65 3 <65

Gènere de les persones
participants

13 masculí 30 femení no binari

Ubicació del punt mòbil Espai públic sortida escola Josep Mª. de Sagarra; Casa
Ronald McDonald; Começos d’avinguda Vallcarca; Escola
primària Gravi.

2. Valoració i resum de les aportacions per a tenir una descripció del
desenvolupament de l’activitat

Durant la jornada de tarda, es realitza una primera intervenció a la sortida de l’escola
Josep Mª. de Sagarra, generant un primer contacte amb la directora de l’escola, qui
manifesta una gran disposició per participar en el procés veïnal pel cobriment de la
RONDA DE DALT. Comenta que des de l’escola tenen moltes idees de com remodelar la
zona, afavorint als infants de l’escola també i que és una conversa recurrent entre l’equip
directiu i professorat.

Posteriorment, es disposa el plànol de l’avantprojecte d’una manera molt visual i les
dinamitzadores s’ubiquen de manera que el veïnat puguin donar un cop d’ull al plànol
alhora que rebre la presentació del procés i contextualització de l’avantprojecte. Aquesta
fase de la jornada permet contactar amb unes 25 persones, de les quals quasi la meitat
eren coneixedores del procés gràcies al contacte que s’havia gestionat entre el Districte
de Gràcia i l’AFA de l’escola. El plànol de l’avantprojecte afavoreix que el veïnat s’interessi
pel projecte i descrigui les seves inquietuds i disposicions. Els pares, mares, àvies i altres
persones referents dels menors, verbalitzen una gran necessitat d’incorporar jocs
infantils a la zona. Afegir un carril bici a la RONDA DE DALT també és una intervenció que,
de manera general, es considera positiva.
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També es presenta el procés a la Casa de Ronald Mcdonald, fundació que rep la
informació del cobriment de la RONDA DE DALT amb ànim i il·lusió perquè també
consideren que pot ser beneficiós tant a nivell de qualitat ambiental com a nivell d’usos
per a les persones que fan ús de les seves instal·lacions.

S’acudeixen als comerços que hi ha a l'avinguda Vallcarca (Ortopedia Vall d'Hebron;
Amazonas, Farmàcia). Aquests comerços no eren coneixedors d’aquest projecte, a
excepció de la clientela que hi havia dins d’un d’aquests comerços. En aquestes
intervencions, i en més de tres ocasions, s’exposa la necessitat de crear un espai
d’esbarjo de gossos, doncs és una zona amb un elevat nombre de gossos per habitatge i
hi ha pocs espais per aquests, es verbalitza.

Finalment, es visita l’escola Gravi de primària, en la qual es fa contacte amb 9 mares
d’infants i que també agraeixen el cobriment de la RONDA DE DALT, sobretot a nivell de
contaminació acústica i atmosfèrica. També es presenta el procés a l’escola, a la qual se li
demana que difongui la informació a l’AFA i plataformes de mares/pares/tutors legals que
tinguin a la seva disposició.

En general, de la mateixa manera que a la jornada de matí, el veïnat està molt content pel
futur cobriment d’aquest tram de la RONDA DE DALT, mentre que també és cert que
genera desconcert no saber una data orientativa de l’inici de les obres.

Els usos que, de manera general, han sortit com a prioritaris a la zona són espais infantils
al tram 2 i zones d’esbarjo per a gossos en algun tram. La millora de la qualitat ambiental
es rep com un efecte estimulant per a la immensa majoria de persones que han fet ús del
punt mòbil i, de la mateixa manera que al matí, l’espai verd rep el títol d’essencial a la
zona.

Finalment, al llarg de les dues jornades realitzades amb el punt mòbil, es reparteixen tots
els fulletons de presentació del procés, tant de manera individual al veïnat com
deixant-ne uns quants als equipaments i comerços que el veïnat utilitza de manera
habitual.


