
 
 
 
 
 
 
 

Acta	del	Grup	Impulsor	i	de	Seguiment	de	La	Model		
Dia	20	de	desembre	de	2017	
Espai	Calàbria	66	
 
Assistents: 

Ma Rosa Viñolas Garcia   Ass. Catalana d’Expresos Polítics 
Rosa Sans Amenos   Fundació Cipriano Garcia 
Joan Sendra Mestre   Ballets de Catalunya / Recreant Cruïlles 
Xavier Riu    AVVEE / Plataforma Ciutadana Fem nostre l’Espai  
     de la Model 
José Garcia Simó   Jardins d’Emma 
Xavier Becerril Carrasco  Casal Joves Queix 
Natalia Olcina    Projecte Comunitari Camí Amic 
Martí Ardanaz Cabré   Associació Jardins d’Emma 
Genoveva Gómez i González  Bombes d’Impunitat 
Josep Surroca    APAM 
Jordi Blanch    APAM 
Nuria Picos    Xarxa AMPES Eixample 
May García    Xarxa AMPES Eixample 
Ernest Llompart Carbó   Casal de Joves Queix 
Antonio Teignier   AVV Esquerra Eixample 
Laura Dominguiez   Agrupament Escolta Aldaia 
Gabriel Gomez Plana   A.C Helios Gómez 
Caroline Mignot    A.C Helios Gómez 
  
 
Francesc Magrinyà   Conseller de districte de l’Eixample 
Mercè Llòpis    Adjunta a direcció de Model Urbà 
Esther Sust    Cap de Comunicació de districte 
Imma Aguilac    Tècnica de barri de l’esquerra de l’Eixample 
Núria Pascual    Tècnica de Democràcia Activa a l’Eixample 
Laia Torras    Cap de Projectes Estratègics  
Xavi Valls    Tècnic d’Ecologia Urbana 
Rosa Carbonell    Tècnic d’Ecologia Urbana 
Joaquim Pascual   Coordinador del projecte  
Jorge Perea     Arquitecte de JPAM 
Carles  Baigues   La Col  
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

18:00h Inici de reunió grup impulsor a la sala Polivalent de l’espai Calabria, 66. 

Presenta i dona la benvinguda el Conseller de Districte de l’Eixample Francesc Magrinyà: 
aquesta reunió ha de servir per definir l’abast del procés de participació en relació als espais de 
la Model així com per fer un primer apropament tècnic a l’espai. 

Laia Torras, cap de Participació d’Ecologia Urbana explica les bases del procés de participació 
de la model. Aquest parteix de dos documents marc, el Pla Director 2019 i la Mesura de Govern 
de la Transformació de la Model de 2017 i tractarà sobre l’encaix que han de tenir els diversos 
espais i equipaments que han de tenir lloc al nou espai. Aquests es concentren en cinc pilars que 
son mantenir 14.000m2 de verd, incloure habitatge públic, crear un espai memorial, preservar el 
valor patrimonial i dotar al barri dels equipaments de proximitat necessaris. D’aquesta forma el 
procés pretén debatre en relació al llistat d’equipaments i a l’encaix urbà dels diferents elements.  

Es posa èmfasi en aclarir quin és el paper del Grup Impulsor, com a acompanyant i validador del 
procés participatiu, i que els espais de participació seran els tallers oberts a la ciutadania on es 
treballarà de forma temàtica i grupal. Per conduir el procés comptarem amb el suport d’una 
empresa externa experta en processos de participació de caràcter urbà. 

Per últim, es presenta el calendari previst per cada una de les fases en el que es distribueix el 
procés entre gener i juny.  

Tot seguit Jorge Perea, arquitecte, presenta l’estudi realitzat sobre la reutilització d’edificis 
panòptics. Es presenten edificis de diferents ciutats; espanyoles, europees i d’altres continents, 
que poden servir d’exemple pel tractament que han rebut en la intervenció. Així s’exposen 
exemples d’intervencions de màxima preservació com els exemples de Bogotà, Vigo i Oviedo, 
edificis que han tingut grans processos en la seva transformació, com és el cas de la Corunya, 
Segovia o Montevideo, casos on han patit molta densificació; València, Forest Sant Gilles o 
Palència, o els casos de Madrid, Berlin i Badajoz en que la preservació ha estat parcial amb 
demolició.  

Per últim es van donar a conèixer les activitats i usos temporals organitzats per ara per l’espai de 
la Model per aquest 2018, així com la proposta de recuperació del pati d’accés com a interior 
d’illa per a usos ciutadans amb estructures de fusta.  

A partir d’aquí es va obrir un torn de precs i preguntes amb intervencions dels assistents. 

Sorgeixen alguns dubtes en relació a la concreció dels temes que es tractaran així com de 
l’abast del procés. S’aclareix que serà un procés molt encaminat a tancar la llista d’equipaments 
necessaris pel barri a partir del Pla Director de 2009 i a fer un encaix entre les diferents 
actuacions que es volen dur a terme a l’espai (verd, habitatge, equipaments, espai memorial i 
preservar el valor patrimonial) que permeti respectar al màxim les necessitats de cadascun 
d’aquests elements. També s’aclareix el paper del grup impulsor i de seguiment, que en aquesta 



 
 
 
 
 
 
 

primera fase té la missió de vetllar perquè el procés de participació sigui correcte i aconsegueixi 
implicar al màxim de veïnat i entitats possible.  

També hi ha preguntes en relació al grau de protecció patrimonial de l’edifici de la Model. 
S’aclareix que allò que té un grau més alt de protecció és l’espai central del panòptic però que la 
voluntat municipal és reconèixer el valor patrimonial independentment de què està protegit 
expressament.  

Hi ha una pregunta sobre el possible encaix d’un equipament educatiu en un dels edificis actuals 
de La Model. L’estudi que està treballant l’equip del Jorge Perea per encàrrec de l’Ajuntament 
farà diferents hipòtesis d’encaix dels equipaments possibles dins dels edificis i això serà 
informació de treball durant el procés participatiu.  

S’acaba la reunió emplaçant-nos a una nova reunió del Grup Impulsor, que es preveu a finals de 
gener o principis de febrer, per aprofundir en la documentació que estarà disponible durant el 
procés i sobre els diferents espais de participació que tindrà aquest procés de participació. 

 

 

 

 

 


