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Acta del Grup Impulsor i de Seguiment de La Model 
Dia 12 de juny de 2018. Espai la Model (c. Entença, 155) 

 
 

Assistents: 

Representants de les següents entitats: AFA Escola Xirinacs, Espai Gent Gran Montserrat Olivella,  CNT 

Catalunya, SOS Monuments, Eix de Patrimoni de Barcelona en Comú, Casal de Joves Queix, 

Agrupament Escolta Aldaia, Camí Amic, Ballets de Catalunya, Associació Cultural Helios Gómez, 

Associació Catalana d’Ex-presos Polítics del Franquisme, AVV Esquerra de l’Eixample, Bombes 

d’Impunitat Hèlios Gómez, Plataforma Ciutadana “Fem Nostre l’Espai de La Model”, Fundació Cipriano 

Garcia, Associació Jardins d’Emma, APAM. 

 

Representants municipals: 

Ton Salvadó, Director de Model Urbà  

Francesc Magrinyà Torner, conseller Districte de l’Eixample 

Laia Torras, equip Participació 

Carles Vicente, Tècnic de l’ICUB 

Joaquim Pascual Sangra,  BIMSA 

Imma Aguilar, Tècnica de barri, Districte de l’Eixample 

Rosa Carbonell, Tècnica d’activitats 

Carles Baiges Camprubí; La Col 

Helena Cardona, Equal Saree 

Jèssica Pujol, Tècnica de participació 

 

Fracncec Magrinyà dóna la benvinguda a tots els assistents i explica que l’objectiu de la reunió es 

validar l’informe de resultats de cara a fer un retorn del procés participatiu durant el mes de juliol. 

 

Laia Torras explica que es presenta el primer esborrany de l’informe de resultats en aquest grup impulsor 

per tal de validar-lo i recollir aportacions i propostes. Es recolliran propostes fins dimecres dia 20 de juny 

de manera que divendres dia 22 es tancarà l’informe i posteriorment s’enviarà l’informe a tots els 

assistents amb les modificacions que hagin anat sortint. Un cop l’informe estigui tancat també es penjarà 

a la plataforma Decidim. El següent pas serà fer un retorn dels criteris que han sorgit durant el procés, es 

proposa que sigui durant el Consell de Barri del mes de juliol. 
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Tot seguit pren la paraula Carles Baiges que passa a explicar el contingut de l’informe. Com a 

característiques generals del procés, destaca que s’ha buscat una participació diversa i inclusiva, pel que 

s’han incorporat elements com 1) una persona informadora presencial, 2) un servei de cura per infants, 3) 

s’han desenvolupat accions concretes dirigies a joves i adolescents, i 4) a través d’enquestes d’avaluació 

s’han anat ajustant els horaris dels tallers segons la preferència dels participants. 

 

Pel que fa a la comunicació, explica que hi havia una persona informadora dins l’espai de la Model cada 

divendres i dissabte, amb un total de 16 dies, i es calcula que va arribar a informar directament a 13.200 

persones que van passar per la Model. També hi havia una pissarra informativa durant els mesos de 

març, abril i principis d’abril. A més a més, es va informar també del procés mitjançant cartelleria 

distribuïda pel barri. 

 

En relació a la participació, en total han participat 279 persones diferents als tallers. La valoració que 

n’han fet els participants en general és bastant positiva, destaca el fet del problema en l’adequació de 

l’espai, sobretot durant el primer taller, a causa del fred que feia l’interior del recinte. 

 

Tot seguit pren la paraula Helena Cardona que explica els criteris d’actuació que s’han recollit. Destaca 

que s’han elaborat 22 criteris que es poden dividir en 5 grans grups: 

 

1) Conservar les edificacions més representatives. 

2) Criteris sobres les característiques del programa. 

3) Criteris sobre l’ubicació dels equipaments i l’habitatge. 

4) Criteris sobre l’espai verd. 

5) Criteris sobre la gestió comunitària d’alguns espais. 

 

A continuació s’obre el torn de paraula entre tots els assistents. 

 

Des de l’APAM, Associació de Pares de Persones amb Autisme, mostra el seu desacord en que l’espai 

per a persones autistes quedi recollit com que hi ha un consens baix. Destaca la importància d’aquest 

centre de dia i el fet que s’ha parlat amb la Generalitat per a que el puguin finançar dins l’espai de la 

Model. 

 

Des del Casal de Joves Queix es vol remarcar que en el marc de la jornada participativa amb joves el 

poliesportiu es va considerar un equipament molt important a incorporar a la Model. 
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Des de l’Associació Catalana d’Ex-presos polítics del franquisme, es vol destacar el fet que ells 

sempre han defensat que el memorial es situï a la quarta galeria. Tanmateix, això no vol dir que l’hagi 

d’ocupar tota, ni molt menys, sinó que es podria compartir amb altres usos. 

 

Des de l’Associació Cultural Helios Gomez comenten el fet que des de l’Ajuntament mai s’ha explicat 

clarament quin és el projecte que es te en ment en relació al memorial. També destaquen el fet que 

l’habitatge dotacional, condició de l’Ajuntament, condiciona tota la resta. I consideren inacceptable que no 

es mantinguin totes les galeries. 

 

Des de l’Associació de Gent Gran Montserrat Olivella es pregunta si l’habitatge dotacional serà també 

per a gent gran i en relació als espais polivalents per a gent jove, pregunta si no podrien esdevenir també 

intergeneracionals i ésser compartits amb la gent gran. Per últim destaca que en els diversos tallers 

també es va posar de manifest la idea de col·locar un circuit esportiu per la gent gran, sigui al parc o al 

poliesportiu. 

 

Des de l’AVV de l’Esquerra de l’Eixample es vol destacar que la difusió del procés no ha estat suficient 

ja que molts veïns i veïnes del barri no se n’han assabentat. En aquest sentit demana un sobreesforç de 

cara al retorn. Pregunta si d’aquests 279 participants podríem saber quants són del barri. En relació al 

geriàtric per la gent gran, que fins ara s’havia deixat de banda perquè la Generalitat no el podia construir, 

es pregunta si ara que hi ha nou Govern això potser ha canviat, i considera que valdria la pena de tornar 

a parlar-ho amb la Generalitat abans de descartar-ho del tot. 

 

Des de Ballets de Catalunya es destaca la diversitat d’opinions i interessos que ha recollit el procés i la 

feina d’interpretació de tots aquests resultats a l’hora de fer una proposta que inclogui la majoria de 

criteris possible. 

 

A continuació Laia Torras i Ton Salvadó donen resposta a les preguntes recollides.  

 

En relació al grau de consens baix sobre el centre de dia per a persones amb autisme, Laia Torras vol 

remarcar que tenir un grau de consens baix no vol dir que no es consideri important, o que les persones 

que van participar al procés no ho consideressin important, simplement, que normalment les demandes 

més puntuals i concretes no han format part d’un debat més extens i profund. Ton Salvadó afegeix que si 

des de la Generalitat es confirma l’interès pel desenvolupament d’aquest centre de dia i el geriàtric de 
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gent gran, que des de l’Ajuntament es tirarà endavant. En aquest sentit explica que no es deixarà de fer 

habitatge dotacional també per a gent gran, es confirmi o no la residència per part de la Generalitat. 

 

En relació a compartir els espais polivalents, Ton Salvadó explica que n’hi haurà que seran específics per 

a joves, per a gent gran i n’hi haurà de compartits. Això encara s’ha de concretar però és la idea que es 

persegueix. 

 

Pel que fa a la protecció i conservació dels edificis, destaca que des de l’Ajuntament sempre s’ha posat 

sobre la taula el reconeixement de la importància del conjunt arquitectònic de la Model, pel que s’està 

treballant per poder anar encaixant totes les peces d’acord amb els criteris que s’han recollit. 

 

En relació al nombre de participants que són del barri, Carles Baiges respon que dels 279 participants el 

50% són del barri, s’inclourà aquesta dada en l’informe final. 

 

Tot seguit s’obre una segona ronda de paraula. 

 

Des de l’Associació Cultural Helios Gómez es vol posar de manifest que les dinàmiques i processos 

utilitzats en els tallers eren infantils i no s’afavoria un debat real. 

 

L’AVV de l’Esquerra de l’Eixample destaca que cal anar per feina i que abans que s’acabi el mandat cal 

tenir un document tancat i aprovat, que la Model no depengui de les eleccions. 

 

Una de les participants considera que s’hauria de modificar el vocabulari en relació a la conservació del 

panòptic ja que no és un criteri perquè no és una opció, sinó una obligació (tal i com està qualificat 

actualment). El criteri hauria de ser que hi hagi una simetria entre galeries. 

 

Una veïna comenta que és el primer cop que ve a una reunió ja que no els ha arribat informació sobre el 

procés. 

 

Des de l’AFA Eixample 1/ Escola Xirinacs es vol remarcar que en relació al programa a encabir a la 

Model, s’haurien de tenir en compte primer les necessitats i després si els edificis són adients o no, ja que 

l’escola i el seu projecte educatiu necessita d’uns espais diàfans. Tanmateix, a l’informe de resultats es 

recull la idea de que l’institut escola vagi a l’edifici Tallers, que és molt tancat i convencional, no sembla 

adient pel projecte educatiu que vol desenvolupar l’escola. 
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Laia Torras i Ton Salvadó passen a respondre les preguntes i aportacions recollides.  

 

Laia Torras respon que panòptic i simetria de les galeries no és el mateix criteri, que si bé podem estar 

d’acord en que cal revisar el vocabulari a l’hora de plasmar a l’informe el manteniment del panòptic 

central, els criteris recollits no inclouen la simetria de totes les galeries. 

 

En relació a la participació infantilitzada, destaca el fet que per tal de poder assegurar una participació el 

més equitativa possible entre tots els participants s’han utilitzar metodologies per simplificar la matèria, 

que si bé poden semblar infantils, són funcionals. 

 

Pel que fa a la difusió del procés, lamenta el fet que no s’hagi arribat a tots els veïns i veïnes de l’entorn 

de la Model. Tot i els esforços que s’han realitzat des de l’Ajuntament, són conscients que s’ha de fer un 

sobreesforç de cara al retorn i altres fases del procés. 

 

Per últim destaca el fet que tot i que el procés de participació de la Model s’està acabant, aquest Grup 

Impulsor es continuarà reunint i continuarà treballant per fer un seguiment de la proposta final i el seu 

desenvolupament. 

 

Ton Salvadó explica que la voluntat de l’Ajuntament és tenir el Pla Director de la Model i la modificació 

del planejament abans que s’acabi el mandat. 

 

En relació al manteniment del panòptic, està d’acord en que és una obligació, un mandat legal. 

 

Pel que fa la ubicació de l’escola, proposa una reunió amb el Consorci, l’escola i l’AFA per tal d’estudiar 

més a fons les necessitats de l’escola i tronar la millor ubicació dins el nou recinte de la Model. 

 

I sense més intervencions, es dóna la sessió per finalitzada. 

 


