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ASSISTENTS 

    

Entitats participants al Grup Impulsor 
 
7 - persones de AFA Xirinacs 
2 - persones del Casal de Joves Queix 
1 – Xarxa Habitatge Esquerra Eixample 
1 - Camí amic 
2 - A. E. Aldaia 
2 - SOS Monuments 
2 – Ass. Cultural Helios Gomez 
1 - Fundació Cipriano Garcia – CCOO 
2 – AVVEE 
2 - Esquerdats 
1 - Ballets de Catalunya 
1 - AEiG Itaca 
1 - Bombes d’impunitat 
2 - Arquitectes Eixample– COAC 
1 - ASS. Cat. D’Expresos Polítics  
1- APAM 
 

 
Representants municipals 
 
Ton Salvadó – Model Urbà  
Ariadna Miquel  –  Model Urbà 
Mercè Llopis – Model Urbà 
Carles Esquerra – Model Urbà 
Joaquim Pascual – IMU 
Carles Vicente - ICUB 
Francesc Magrinyà – Districte de l’Eixample 
Imma Aguilar – Districte de l’Eixample  
Rosa Carbonell – Coordinació d’activitats de la 
Model 
Àngels Cordón – Coordinació d’activitats de la 
Model 
Laia Torras – Equip Participació 
Mireia Gallego – Equip Participació  
Helena Cardona – Equip Participació 

 

 

S’inicia la reunió amb una presentació a càrrec de Ton Salvadó, Director de Model Urbà de l’Ajuntament de 

Barcelona, que explica la proposta de com quedaria l’espai de La Model tenint en compte les necessitats i 

voluntats recollides al llarg de totes les sessions/reunions del procés de participació, en relació a la memò-

ria i el patrimoni, l’espai verd, l’habitatge i els equipaments de proximitat. 

 

En la proposta presentada es tenen en compte gairebé totes les demandes i criteris que van sortir del pro-

cés de participació, quedant així recollides (i amb una situació provisional que pot variar): espai verd, espai 

memorial, institut-escola, escola bressol, habitatge públic, residència de gent gran i centre de dia, pavelló 

poliesportiu, espai per a joves, aparcament normatiu, espai d’economia social i solidària i espais artístics 

vinculats a altres equipaments. Queda pendent buscar un emplaçament alternatiu per a la residència i cen-

tre de dia per a autistes. Un cop buscat el lloc faltarà que la Generalitat executi l’acció. 

 

El projecte s’ha fet d’acord amb uns objectius molt clars, aquests són: respectar l’essència de la Model, 

mantenir i ampliar l’espai verd, obrir aquest espai la a la ciutadania, garantir nous equipaments per al barri 

i cobrir les demandes recollides dels veïns. 

 

03/12/2018 Hora:  18:00 Lloc: La Model 
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Acabada la presentació per part de Ton Salvadó es dóna pas al torn de preguntes. 

 

Des de l’APAM es mostra la seva decepció respecte a la residència pels autistes, ja que considera que s’ha 

dit en tots els espais participatius que es faria, que hi havia compromisos polítics, i ara de cop no es veu a 

dins del Pla. Es respon que s’ha parlat amb l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament i per la seva gran de-

manda i les seves condicions s’ha decidit esperar que la Generalitat posi a disposició els diners per a aquest 

equipament. És concebut com una necessitat de ciutat i no de barri. També s’explica que no hi ha més dis-

ponibilitat de sòl, ja que aquest equipament necessita una gran superfície. De totes maneres no és un tema 

tancat i se li buscarà un lloc. Es proposa una reunió específica amb Districte i Generalitat per parlar sobre 

això. De manera consensuada els membres del Grup Impulsor i de Seguiment demanen que es concreti el 

lloc definitiu de la residència abans de la presentació definitiva del Pla Director, que tindrà lloc el gener. 

 

Una representant de l’Associació d’Expresos agraeix l’esforç que s’ha fet respecte al patrimoni i pregunta si 

només la galeria quatre es mantindrà sencera. Es respon que les necessitats de l’espai memorial queden 

cobertes amb la galeria quatre i en tot cas pot arribar a sobrar espai, que ja es pensarà com acabar-ho de 

complementar perquè quedi en sintonia amb la resta, de totes maneres això no està tancat i ja s’anirà in-

formant sobre el futur de les altres galeries. El representant de l’Associació Cultural Helios Gómez felicita 

l’equip que ha fet la proposta perquè considerava que no es podrien resoldre totes les necessitats que 

s’havien posat a sobre de la taula i ara veu que sí que s’han inclòs i encaixat. Per part d’un veí s’aconsella 

deixar ben definida la funció de la resta de galeries perquè no està molt clara i pot trontollar. 

 

Durant la presentació s’ha dit que la reforma de les sis galeries es podria portar a concurs, per part dels 

representants de l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample es valora molt positivament, ja 

que així es veu en la mateixa direcció que el procés participatiu. Es diu que un cop es tanqui el Pla Director 

s’acabarà de decidir què va a concurs i què no. 

 

Des de l’Associació de Famílies de l’Escola Xirinacs  es diu que cada curs hi ha més necessitats d’espai i que 

ho tinguin en compte. Veuen la proposta bastant flexible i d’encaix amb la demanda del projecte educatiu. 

També pregunten quants m² totals han destinat al centre i apunten que el poliesportiu els queda lluny i la 

zona de verd de difícil accés. Es respon que les noves necessitats s’estan treballant però que és compatible 

amb el futur desenvolupament de la Model. El total de m² serà de 5.500 construïts i 2.766 de pati i 

s’aclareix que totes les galeries es comunicaran, per tant l’accés no és difícil. 

 

Per part de SOS Monuments es pregunta com de blindat està el projecte, ja que amb les properes eleccions 

preocupa que quedi en l’oblit. Es preveu que la Modificació de Pla General Metropolità s’aprovi inicialment 

abans que acabi el mandat, si això no fos possible, es creu que és un tema transversal a escala de tots els 

partits de l’Ajuntament, ja que no és una obra política sinó de tots. 

 

Per part del Casal de Joves volen saber com serà la gestió de l’espai dedicat a aquest col·lectiu. Es diu que 

això es parlarà en les pròximes reunions, es parlarà de la gestió un cop estigui definit i delimitat l’espai on 

aniran. El mateix col·lectiu es pregunta què hagués passat si no s’hagués arribat a un consens i si l’espai 

destinat als joves del barri a la model serà igual que el que especifica el Pla d’Equipaments Juvenil de 
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l’Eixample. Es defineix què és un procés participatiu i s’informa de la continuïtat d’aquest després de 

l’aprovació del projecte, en el seguiment de totes les concrecions del Pla Director. Respecte el Pla 

d’Equipaments Juvenil es proposa convocar a la següent sessió a la redactora d’aquest. 

 

I sense més intervencions, es dóna per acabada la reunió. 


