
 
 
 
 
 
 
 

Acta Constitució del Grup Impulsor “La Model s’obre al barri” 
Assistents  48 persones 

-18:00h Inici de reunió grup impulsor a la sala Gimnàs de La Model. 

-Presenta i dona la benvinguda el Conseller de Districte de l’Eixample Francesc 

Magrinyà: aquesta reunió ha de servir per a determinar com volem funcionar i quines 

seran les aproximacions. Hi són presents també altres tècnics de l’Ajuntament (els 

presenta). 

-Intervé tècnic Ecologia Urbana Xavier Moreno: Aquesta sessió ha de servir per a 

determinar què s’hauria de portar a debat a les sessions de participació que es duran a 

terme més endavant. 

-Intervé Director de Model Urbà Ton Salvadó: S’inicia presentació Power Point sobre 

La Model. El Power Point serà enviat a tothom. La Model s’ha vist envoltada per una 

ciutat molt densament poblada. L’esquema de súper illes transforma el carrer Provença 

en un carrer principal, i el carrer Rosselló en un de pacificat. Al llarg dels anys hi ha 

hagut diferents projectes per a l’espai que avui en dia ocupa La Model. A l’any 2009 es 

va redactar el pla Director, pel qual una de les ales del panòptic es perdia, juntament 

amb l’edifici d’entrada, i es construïa un nou edifici al xamfrà amb carrer Entença. En 

aquest pla la majoria d’equipaments es situaven dins de les galeries existents, un cop 

buidades. Repàs històric de La Model. Com s’ha plantejat el procés de transformació de 

La Model: taula de direcció política, taula de memòria, regidoria de districte i 4ª tinença 

de ciutadania, participació i transparència. La comissió de recepció de l’Edifici és 

imprescindible per a gestionar el desmantellament i la gestió de residus amb atenció a 

l’estratègia de memòria històrica, la gestió de nous subministraments i contractacions 

dels serveis, la seguretat  la salubritat. Tot i ser de l’Ajuntament, fins al 31 de desembre 

hi ha una co-titularitat, sent la responsable la Generalitat. També hi ha la Comissió de 

l’espai memorial, encomanat de construir una part important del relat per a explicar La 

Model; la Comissió de Programa, projecte i ciutat, encarregada de dur a terme i 

assegurar-se de que sigui possible allò que es decideixi fer amb La Model; la Comissió 

de Patrimoni arquitectònic, encarregada de vetllar pel patrimoni; i també la Comissió de 

Comunicació, participació i activitats, encarregada d’escollir l’estratègia comunicativa 

per a transmetre el procés de transformació de La Model, l’elaboració del disseny i 

conduir el procés de debat ciutadà per a determinar els usos definitius, la configuració 

urbana, els criteris de patrimoni arquitectònic i de memòria, i definir i gestionar la 

programació d’activitats provisionals a partir de gener de 2018. A continuació 

presentació del full de ruta amb etapes. Primera etapa: fins desembre 2017: 

condicionament no arquitectònic per a decidir què fer; a partir de gener 2018: usos 

provisionals; tercera fase: usos definitius. 

18.40 



 
 
 
 
 
 
 

- Representant ANC: Cal mantenir la presó pel record? 

Com que no és el torn de preguntes la resposta es donarà més endavant. 

- Intervé tècnic d’ecologia urbana Xavier Moreno: el grup impulsor és força gran, doncs 

s’havia de convidar a totes les entitats del barri amb quelcom a dir sobre l’espai. Avui se 

celebra la primera reunió de treball. S’ha plantejat encetar un procés de debat ciutadà al 

voltant de tres eixos. Al procés ciutadà serà benvingut tothom de la ciutat. Es faran tres 

sessions: 1) presentació general i memòria, 2) patrimoni i configuració urbana,  3) usos i 

equipaments. Un cop realitzades aquestes tres sessions s’analitzaran les propostes. 

L’equip tècnic s’ha plantejat diverses preguntes que hauríeu de contestar per a tenir una 

idea general: què vol dir conservar la model? Què vol dir conservar el panòptic? Te 

sentit conservar l’edifici? Quins serien els usos i espais? I, com t’imagines l’espai verd? 

S’entreguen fulls amb les preguntes per a que les responguin en grups de dues o tres 

persones. 

- Francesc Magrinyà i Núria Pascual tornen a explicar l’objectiu del grup impulsor, 

doncs a l’associació Jardins d’Emma no els ha acabat de quedar clar quin és el grau 

d’incidència real que es pot tenir. 

19’15h 

- Realització de l’activitat (preguntes)  

19’35h 

-Francesc Magriña: hi ha alguna pregunta no realitzada que es consideri rellevant? 

-Ton Salvadó: la idea d’avui era recollir aquelles qüestions que creieu important que 

siguin presents en els debats que es realitzaran. 

-Representant plataforma La Model: a la plataforma hi han participat molts experts; 

sembla que s’han dit coses contradictòries com per traslladar la qüestió a la ciutadania. 

-Ton Salvadó: perfecte. Avui s’han de proposar temes per saber de què cal parlar en els 

debats a les pròximes sessions.  

-Marc Aureli Santos: hi ha dues fitxes de catàleg diferents. Hi ha hagut un error històric 

en els arxius. Vaig plantejar fer un pas enrere amb la tesi que tota la Model és un 

conjunt, per tant no és un edifici sinó un sistema penitenciari. Per tant, treballarem amb 

l’equip de programa partint de la base que tot el sistema, no només el panòptic, és 

interessant. Com que es volen construir certs equipaments per a la ciutadania, tot el 

patrimoni s’ha de tenir en consideració. En el debat, que no és ara, la qüestió és què vol 

dir conservar el patrimoni i quins són els valors. Però és una qüestió interessant per al 

dia en que fem la sessió sobre patrimoni. Tots dos extrems (mantenir-ho tot/no mantenir 



 
 
 
 
 
 
 

res) són defensables. El debat s’ha d’encaixar entre els dos extrems: mantenir la model, 

recuperant parts per a la ciutadania.  

-Ferran palau, Esquerra de l’Eixample: voldria saber si partiu de la base que hi ha parts 

que no es poden tocar. 

-Ton Salvadó: no hi ha cap base de partida, tot és qüestionable. L’ajuntament prendrà la 

decisió a partir de tota la feina i la participació dels debats ciutadans. El debat és una 

pota bàsica del procés en que anirem prenent decisions 

-Ferran Palau: tinc la sensació de que la transformació de La Model és un tema que ja 

està bastant avançat. 

-Ton: en absolut. 

- Coordinadora tècnica de Model Urbà Mercè Llopis: aquest procés requereix d’una 

feina prèvia, però això no vol dir que es parteixi de cap base.  

-Ferran palau: com s’han dedicat diners, sembla que la decisió ja hagi començat a anar 

cap a un cert costat. De què serveix dedicar diners i recursos si potser es decideix 

quelcom diferent. 

19:45h 

- Núria: potser hauríem d’haver començat d’una forma diferent. Vosaltres sou el Grup 

Impulsor encarregats de decidir com es farà el procés de transformació de La Model. 

Ens han encarregat un mínim de tres debats (memòria, patrimoni, equipaments), en que 

hi ha de participar tota la ciutadania. Per a obrir-la volem fer-ho des del territori, per 

això sou vosaltres (associacions del barri) el grup impulsor. Us demanem el compromís 

d’ajudar-nos a organitzar aquests tres debats. Per això tenim aquestes preguntes: perquè 

necessitem saber altres preocupacions que potser no hem tingut en compte. Se us 

demanarà també que, un cop fets els debats, treballem tots en conjunt, no només els 

tècnics. Volem saber què en penseu les associacions i la ciutadania en general. Us 

demanem el compromís des d’ara fins bastant endavant. L’Ajuntament vol seguir 

endavant juntament amb la ciutadania. Al final de tot la decisió és municipal, doncs el 

govern de la ciutat té aquestes responsabilitats. Però ho volem fer després d’haver 

treballat amb tota la ciutadania i amb el grup impulsor, que sou les entitats del barri. 

aquesta sessió serveix també per saber fins a quin punt us voleu comprometre, i a quines 

comissions us voleu apuntar, en funció de quines comissions us interessen més. La 

reunió també havia de servir per a saber qui estem al grup impulsor, i establir 

mecanismes de comunicació.  

-Francesc Magrinyà: us enviarem l’organigrama per tenir més clar qui és qui dels 

tècnics que hi som presents en aquesta sessió. Tot això us ho enviarem amb un e-mail. 

La pregunta serà com voldrem preparar les tres sessions, doncs han de ser preparades 

amb antelació. 



 
 
 
 
 
 
 

-Ferran Palau: tot el que ens demaneu que treballem ho hem de traslladar a les nostres 

entitats. Nosaltres no podem decidir per aquells a qui representem.  

-Núria: perfecte. L’exercici ens el podreu enviar en format digital en base a la feina que 

hagueu fet amb les vostres entitats. Us enviarem per mail a tots els assistents la 

documentació (Power Point) que tenim per a començar. A partir d’aquí, treballarem 

junts. A partir d’ara continuem acompanyats del grup impulsor. Us enviarem també el 

full en digital per a preparar les preguntes de cara als debats, per saber les vostres 

preocupacions. El grup impulsor és un tema serio que s’allargarà en el temps. Us 

demanaria que la persona que participés en el grup impulsor fos sempre la mateixa, i 

només una per associació/agrupació. Us demanem com a representats que sigueu 

responsables i traspasseu tota la informació a les vostres entitats i veïns. La 

documentació i e-mails la podem facilitar a més gent, però només una persona ha de 

participar al grup impulsor. Crec que és més factible, i us proposo, treballar en plenari, 

de tant en tant, però tots, i després que cada entitat s’apunti a les comissions que més li 

agradin. 

-Ferran Palau: aniria bé canviar d’espai de treball, doncs aquí hi ha mala acústica i molt 

de rebombori. 

-Ton Salvadó: ho mirarem. 

-Núria: ho buscarem. 

-20:00h: Els assistents comencen a aixecar-se i a parlar entre ells mentre es desallotja la sala. 


