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Districte de Sant Martí 
Democràcia Activa i descentralització  

PROCÉS PARTICIPATIU “REPENSEM EL 22@” 

ACTA – Debat propositiu 3. Entitats de dones 

Data  Divendres, 2 de març de 2018 

Hora  18.00h 

Lloc Casal Ca l’Isidret (c/Paraguai 2) 

Participants 8 dones: 1 (19-30 anys); 3 (31-50 anys); 3 (51-70 anys); 1 (Més de 71 anys). 
 

1. Diagnosi: compartim la nostra experiència quotidiana  

ASPECTES POSITIUS ASPECTES NEGATIUS 

DIMENSIÓ SOCIAL 

- Ca l’Isidret i Can Ricart: Espai d’oportunitat.  - Zona Bogatell: Manca d’habitatge , de 

comerç, d’espais de trobada i relació veïnal. 

Excés d’hotels i oficines.  

- Zona oci nocturn Bogatell: poca il·luminació, 

voreres en mal estat. 

- Molts assentaments (473 persones) en solars. 

Problemàtica per accedir a llocs de treball, 

espiral de pobresa, feminització pobresa. 

DIMENSIÓ URBANÍSTICA 

- Parc de Ramon Calzina  

- Parc Diagonal Mar 

- Palo Alto 

- Pacificació i obertura de carrers de prioritat 

vianants 

- Remodelació Pere IV 

- Superilla: espai de mobilitat sostenible i 

trobada 

- Voreres d’Av. Diagonal àmplies i segures 

- Parc Esportiu Mar Bella 

 

- Carrer Tànger: carrer de la xarxa quotidiana 

amb molt de trànsit motoritzat, soroll, obres. 

- Passeig Mar: manca de transport, espais de 

joc infantil i d’habitatges, zona desèrtica. 

- Carrer Selva de Mar: no agradable com a via. 

- Carrer de Perú amb Bac de Roda: sensació 

d’inseguretat depenent de les hores. 

- Percepció d’inseguretat en la part nord de la 

Rambla Prim entre Cristòbal de Mora i PereIV 

- Jardí de Rosa Arquimbau: solitari i poc vigilat. 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 

- Marià Aguiló: comerç proximitat. 

- Centre comercial Diagonal Mar: percepció 

de seguretat. 

- Passeig Mar: manca de comerç de proximitat. 

- Carrer de la Selva de Mar: manca de vida i 

comerç de barri. 
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2. Propostes Repensem el 22@: què s’hauria de mantenir, què s’hauria de 

millorar i com es podria fer? 

PROPOSTES 

DIMENSIÓ SOCIAL 

- Promoure habitatge accessible i de lloguer social: Major integració d’habitatge a l’entorn i 

que l’HPO contempli mesures d’assequibilitat a partir de lloguer taxat i amb quotes 

d’assignació de barreja de persones amb diversos recursos i procedències (edats, recursos) 

que vetlli per la no creació de guetos. 

- Conservació de la identitat dels barris recuperant una nomenclatura per a carrers, fàbriques, 

escoles, equipaments de noms populars dels barris i no deixar que se substitueixi per “22@”. 

Promoure un nomenclàtor amb perspectiva de gènere i en coherència amb el barri i el veïnat. 

- Promoure la memòria històrica i la memòria de els dones present en el patrimoni industrial 

(p.e. conservació de la Flor de Maig, dignificar afusellades als espais concrets, Can Saladrigas).  

- Dotar dels equipaments socials necessaris preveient l’augment poblacional amb més 

habitatges a la zona (p.e. CAP de Bolívia, espais de joc infantil, espais verds, equipaments 

escolars, sanitaris).  

- Promoure un mercat de proximitat/de plaça en les zones Provençals i Bogatell del Poblenou 

(o pensar en mercats efímers-temporals per a dinamitzar l’activitat). 

- Fomentar la participació ciutadana i associativa de veïnes en zones despoblades-industrials. 

DIMENSIÓ URBANÍSTICA 

- Intervencions urbanístiques curoses amb les vides quotidianes i associatives del barri (p.e. 

preservació de la Plaça Sagrat Cor, passatges, cases baixes i el paisatge industrial, enlloc 

d’altes edificacions de fort impacte paisatgístic sense integració amb l’entorn). 

- Potenciar ús comercial a plantes baixes: canviar la qualificació per al comerç de proximitat 

que doni vida i confort al carrer. Necessitat d’omplir de vida les plantes baixes, si estan 

tancades generen sensació de buidor i inseguretat. 

- Garantir la mixticitat del teixit: Assegurar que no es creïn zones monofuncionals, o un excés 

d’oficines per sobre d’habitatges.  

- Promoure criteris arquitectònics ecològics i sostenibles en el disseny edificatori (tractament 

aigües grises, terrats verds, jardins verticals i mitjaneres fotovoltaiques). 

- Millorar l’enllumenat urbà i les voreres per fer l’espai més accessible i amable en les zones 

22@. Es consideren molt bones intervencions les de Pere IV i de Cristóbal de Moura. 

- Pacificació d’alguns carrers de prioritat vial d’aquelles zones on hi ha equipaments infantils 

(p.e. carrer Perú/Tànger). A més, les actuacions com treure places d’aparcament a la calçada 

han d’anar acompanyades d’altres mesures per evitar augments de velocitat als carrers. 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 

- Donar continuïtat al 22@ com a districte tecnològic però fomentant mesures d’equitat de 

sexe/gènere en empreses @ (el sector tecnològic és un sector molt masculinitzat). 

- Mesures a les empreses que s’assentin al 22@ que donin resposta a col·lectius vulnerables 

(clàusules de contractació d’un % per a treballadors/es desafavorides econòmicament). 
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- Mesures o programes municipals per a repensar l’oci nocturn que no molesti a veïnat. 

Mantenint l’essència d’oci juvenil del barri (Marina abans era característic pel seu caràcter i el 

seu oci temàtic) però prioritzant el respecte per les veïnes. Mesures que abordin la poca 

il·luminació, contra violència sexista, alternatives al consum alcohòlic-drogues, botellón al 

carrer (p.e. el model Biergarten d’Alemanya). 

3. Mapa de diagnosi de la dinàmica 

 


