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Districte de Sant Martí 

Democràcia Activa i descentralització  

PROCÉS PARTICIPATIU “REPENSEM EL 22@” 

ACTA – Debat propositiu 4. Casal de Gent Gran Taulat 

Data  Divendres, 9 de març de 2018 

Hora  17.00h 

Lloc Casal de Gent Gran Taulat Can Saladrigas (c/Llull, 214) 

Participants 5 dones i 4 homes de (més de 65 anys) 
 

1. Diagnosi: compartim la nostra experiència quotidiana  

ASPECTES POSITIUS ASPECTES NEGATIUS 

DIMENSIÓ SOCIAL 

- Dificultat d’accés per preu i places de 

residències per a gent gran. 

- Manteniment Plaça Prim. 

- Memòria històrica del barri (p.e. Ateneu 

Colon, xemeneies). 

- Provisionalitat i compromisos respecte els 

horts urbans (Aymà). 

- Casal de Gent Gran Taulat 

- Manteniment dels “Blocs” (Tupolev) 

- Deteriorament Can Ricart. 

DIMENSIÓ URBANÍSTICA 

- Preservar cases baixes del Poblenou (de 

les més antigues del barri) Aymà. I evitar 

que s’enderroquin per a fer edificacions 

modernes. 

- Consolidar hanitatge pre-existent i cases 

baixes històriques. 

- Façanes de maons de les fàbriques 

històriques. 

 

- Circulació vehicle privat pel centre i 

aparcament pel carrer Taulat. 

- Xarxa de bus ortogonal (és deficient per al 

Poblenou). 

- Deteriorament dels carrers (sots a c/Pujades 

200, rajoles a Rambla del Poblenou, i rates al 

solar de Llacuna entre Pujades i Llull). 

- Enderroc Extractos Tànicos. 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 

 - Falta de comerços a la zona de Badajoz i 

Pujades.  

- Edifics d’hotels i grans oficines a carrer 

Llacuna. 
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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 

- Recuperar la memòria històrica del barri mitjançant panells explicatius: Can Girona, La 

Macosa, Ateneu colon, l’estació de Tren, les xemeneies. 

- Manteniment de fàbriques antigues per a equipaments públics (escoles, etc) per exemple en 

l’eix Pere IV. 

- Augment d’equipaments residencials públics per a gent gran amb dependència. 

DIMENSIÓ URBANÍSTICA 

- Consolidar habitatges pre-existents: preservar cases baixes i antigues (p.e. Aymà). 

- Afegir xarxes d’autobús no ortogonal que resolguin necessitats de gent gran en l’accés a 

equipaments públics (mantenir rutes antigues). 

- Retirar carril bici de taulat. 

DIMENSIÓ ECONÒMICA 

- Penalitzacions a propietaris que mantinguin solars en desús durant diversos anys (o un 

temps raonable). 

- Promoure comerç de proximitat a la zona de Badajoz-Pujades. 

3. Mapa de diagnosi de la dinàmica 

 


