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FEM PLAÇA PARAL·LEL  
1 DE FEBRER 2015 
 
 
Acte lúdic i reivindicatiu compartit per aquestes tres 
plataformes veïnals, amb vermut popular a la plaça 
Tamarit/Entença i procés participatiu.  
 

 
1. Entre aquests dos models de plaça, quin tries? 
 
A) L’imposat per l’ajuntament sense consultar el veïnat 
 
Cap suport 

 
B) Aquesta proposta dels veïns i les veines 

 
Vots: 113 

 
Agustí Muñoz 
Albert 
Alejandro Idelshhr  
Alex Dworkin 
Anja 
Anna 
Ana María 
Ana Romero 
Anabel Alonso 
Andrea Trussardi 
Àngela Cebrelos 
Anònim 
Anònim amb signatura  
Anònim amb signatura  
Antoine Cabrol 
Antoni Miguel 
Antònia Fiol 
Amanda 
Arantza Uranga 
Arnau López 
Assumpta Verdaguer 
Aurora López 
Blanca Barbero 

Carmen Sebastià 
Clara Gozálvez 
Clàudia Conde 
Conxita Blasi 
Cristina 
Cristina Chiva 
Curro R. 
Daniel Pardo 
Daniel  Pérez 
David Soler 
Digna Rodríguez 
Dora Bachir 
Elena 
Elena Portugal 
Empar Verdaguer 
Esperanza Sánchez 
Eugènia Monte 
Eva 
Eva (Estic indigmnadíssima!) 
F. Belles 
Ferran (No hi ha color!) 
Fran 
J. Rodríguez (Sí, veïns; no, Trias.) 



Jana Galactus 
Javier Fraga 
Joan Gallego 
Joan Querol 
Joan Yáñez 
Jordi J. 
Jordi Llòria (Vergonyós...) 
Josefina Giménez 
José Luis Bárcena 
José Ramon 
Josep 
Josep 
Juan 
Juana González 
Judit Casaus Sanrama 
Júlia Marín 
Júlia Pírez 
Laia Serra 
Laura Álvarez 
Laura Domingo 
Llorenç Castellote 
Maite Clavo  
Marcel Plaza 
Maria del Carme Roig 
Maria Magem 
Maria Solsona 
M. Bárcena 
Mariona I. 
Marisa Cordero 
Marta Vargas 
Mercè Rañé 
Miquel Sallent 
Miquel Valdasquín 
Mireia Martín 
Montse J. 

Montserrat 
Montserrat Castells Tella 
Myra Ronzoni 
Nico 
Núria Alcover 
Núria Miserol 
Oriol Soler 
Patricia 
Pura Novelles 
Puri Garcia 
Ramón Pérez 
Ricard Roca 
Ricard Torné 
Rocío García  
Rosa F. 
Susanna Castro 
Taeq E...  
Tamara Sancho 
Teresa Ojuel 
Teresa Collado 
Teresa Marín 
Teresa Sallent 
Teresa Soler 
Tobias 
Tomàs Garcia 
Vicenç 
Xan da Torre 
Xavi 
Xavier Casany 
Xavier González 
Xàbius Caballé 
Xus de Miguel (Ni hi ha dubte!) 

 

 
Un vot (114è) partidari de deixar-ho com estava:  
J. Oró (Com estava ja estava bé.) 

 

 
2. Què milloraries del Pla Paral·lel? 

 
Suggeriments escrits literalment pels veïns i les veïnes: 
 
A veure si feu cas dels qui us voten d‟una vegada! 
Me parece absurdo tanto suelo de rajola. Necesitamos VERDE y bancos para 
disfrutar del carrer. 
L‟Ajuntament ha fet el que ha volgut i no ha mirat despeses amb el que esta 
caient. 



Menys retallades i més sanitat! 
Faltan lavabos públicos. Faltan lavabos públicos. 
Cal un control de terrases de bars i d‟obertura d‟establiments que no 
s‟identifiquin amb el barri. 
No pensar tant amb els restaurants i el turisme i més amb els veïns. 
Ja que està fet el “churro” i passant totalment del veïnat, volem veure una mica 
de verd. Parterres, jardineres. Tenim dret a viure... 
Cal replanificar-ho. 
Enlloc de rajoles, volem parc! 
No cal tocar l‟avinguda Mistral. 
Fuera plazas grandes i duras. Necesitamos bancos y árboles. 
Sense dubtar-ho, el carrer ha de ser per als veïns. El carrer ha de ser el parc! 
Cal regular bé els semàfors. 
El barri és dels veIns. Per tant, l‟espai públic l‟han de decidir ells. 
Cal tenir cura de les botigues de proximitat. Prioritat als comerços de proximitat.  
Semáforos: protección en los ángulos. 
Espais verds gestionats pels veïns i horts urbans oberts a tothom. Més vida al 
carrer. Per què no s‟ha seguit al Paral·lel la gestió del passeig de Sant Joan? 
No més terrasses, més bancs, més arbreda i control del soroll ambiental. 
Volíem una placeta i no l‟han fet. On jugarem ara? 
Hay que poner bancos para tomar el sol y más carriles para bicicletas. 
Control y regulación de usos privados. Primero es la vida en el espacio público.  
 
Volem més bancs per seure i xerrar... 
- Una plaça més gran. 
- Un barri més bonic 
- Més arbres i un espai per a la canalla. 
- Més arbres! (3 vegades) 
- Més arbrat i més bancs. 
- Més arbrat i més bancs, i lloc pels nens per jugar. 
- Més bancs per a tothom! (2) 
- Més bancs per  prendre el sol. 
- Bancs per a les persones grans (2). 
- Menys ciment i més humanitat. 
- Menys cotxes (2). 
- Que no comprin faroles tan cares. 
- Un espai que combini oci, vianants, bicis, trànsit i somriures. 
- Omplir les voreres desertes amb espais de trobada dels veïns. 
- Un trànsit més pacífic. 
- Pàrquings de bicis. 
- Més espais verds (2). 
- Més verd! 
- Més parcs. 
- Més bicis. 
- Un parc per a nens i nenes. 
- Parcs verds (no de ciment), horts urbans, parcs infantils i espais per als joves, 
i més participació real!!!  
- Més papereres i bancs per seure. 
- Més cultura popular. 
- Més civisme. Cuidem les zones verdes. 



- Que s‟escoltin més les propostes de la gent del barri. 
- Zones per a infants. 
- Menos ruido de coches. 
- Espais „àgora‟. Llocs que facilitin la trobada i la festa. 
- Menos bicis. 
- Que hi posin un jardí. 
- Jo volia una placeta. 
- Volia una plaça. 
- Places toves, espai per a patinadors i seients que no siguin individuals per 
xerrar. 
- ¡Más seguridad respecto a los coches! ¡Que no tengan que subir por la acera 
para entrar a la carretera! 
- Més participació del veïnat en la planificació. 
- ¡Bancos aparcabicis! Antes de la reforma había aparcabicis en la puerta del 
centre cívic Cotxeres-Borell. Ahora, tras la supuesta mejora, no. Plaza vacía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, diumenge 1 de febrer del 2015 


