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Aquest document exposa els resultats de la primera fase del procés participatiu “Pensem             
en Paral·lel”, desenvolupat entre febrer i juny de 2015, i constitueix l’inici d’un treball a llarg                
termini cap a la planificació integral de l’avinguda del Paral·lel des dels barris de Sant Antoni,                
Raval i Poble-sec. 

L’objectiu principal d’aquest document, doncs, va més enllà de la mera explicació de les              
activitats realitzades i els resultats aconseguits, sinó que pretén assentar les bases de les              
pròximes fases del procés, identificar les temàtiques que cal desenvolupar i les estratègies amb              
les quals dur-ho a terme. Es fa èmfasi en els aspectes clau per a garantir la implicació dels                  
diferents actors i la manera com garantir la diversitat, la representativitat i l’amplitud de              
participants, un dels aspectes primordials per avalar la validesa i l’abast de les conclusions a les                
quals s’arribi en un procés participatiu de planificació com aquest. De la mateixa manera, una               
descripció detallada i crítica de la metodologia i de les eines utilitzades en aquests mesos ha                
d’ajudar a la millora dels plantejaments i de la programació de la propera fase de treball. 

El document està organitzat en vuit capìtols. El CAPÍTOL 1 contextualitza la actuació en el               
seu marc i permet, alhora, comprendre la visió a llarg termini del conjunt del procés d’intervenció                
i com aquesta fase s’hi enquadra. Es complementa amb l’ANNEX 3: informe de context, que               
descriu les propostes i processos participatius realitzats en la transformació de l’avinguda des             
de la redacció del Pla de Millora de l’avinguda del Paral·lel. El CAPÍTOL 2 explica el plantejament                 
d’aquesta primera fase del procés, amb els seus objectius, la metodologia utilitzada i la seva               
justificació d’acord amb la visió de conjunt del procés. A l’ANNEX 2: informe executiu es detallen                
les activitats realitzades al llarg del projecte. 

Els CAPÍTOLS 3, 4, 5 presentem els resultats i les conclusions dels objectius d’aquesta              
primera fase del projecte (enfortiment del grup motor, identificació de temàtiques de treball a              
escala dels barris i identificació de temàtiques a escala de l’avinguda). En cada objectiu              
s’identifiquen TEMES que, a la seva vegada, comprenen REPTES. L’explicació de cada un dels              
reptes es fa sempre amb la mateixa estructura: 

● PROPOSTES PRIORITZADES EN ELS TALLERS; extrets dels espais de participació          
(sessions de l’ETC i tallers sectorials) i de les entrevistes amb actors clau. 

● APORTACIÓ TÈCNICA; elaborada per l’equip tècnic a partir de dades oficials, estudis            
complementaris i treball de camp 

● PROPOSTES DE CONTINUÏTAT; propostes, suggeriments i estratègies que cal         
desenvolupar en la fase següent. 

● NORMATIVA / DOCUMENTACIÓ RELACIONADA. 

Els CAPÍTOLS 6 i 7 presenten els resultats dels objectius complementaris (comunicació i             
difusió; informació de l’ordenació de terrasses). L’ANNEX 4 complementa l’informació del treball            
desenvolupat amb la proposta d’ordenació de terrasses. 

El CAPÍTOL 8 presenta un resumen gràfic dels resultats de tot el procés, mitjaçant fitxes de                
resum per donar una visió general de les dades desenvolupade en els apartats anteriors. 

Els ANNEXOS GRÀFICS complementen la informació amb el resultat de l’actualització de la             
diagnosi que respalda el treball desenvolupat als tallers realizats en el procés. 
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2. PENSEM EN PARAL·LEL.  
PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA 
PLANIFICACIÓ INTEGRAL DE L’AVINGUDA. 
  

 

 

 



 
PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA PLANIFICACIÓ INTEGRAL 
DE L'AVINGUDA DEL PARAL·LEL 
INFORME DE CONCLUSIONS-juliol 2015   6 

  

2.1. ORÍGENS I CONTEXT DEL PROJECTE                                                . 

El procés neix arran de les demandes de part del teixit veïnal per revisar de manera                
participativa les mesures previstes al “Pla d’actuació per a la Millora i Revitalització de              
l’avinguda del Paral·lel”, redactat el 2010. La primera de les intervencions realitzades en el marc               
d’aquest Pla, una volta substituït el col·lector d’aigües al novembre de 2013, va ser el canvi de la                  
secció de l’avinguda, amb la modificació de la mobilitat (inclòs el desplaçament del carril bici),               
un nou sistema d’enllumenat i la urbanització de les cruïlles amb el teixit de Sant Antoni (els                 
anomenats “plans”). L’oposició front a aquestes obres va generar la creació d’una plataforma             
ciutadana (Plataforma Veïnal Som Paral·lel) que reclamava la modificació de determinats           
aspectes del projecte d’urbanització i la redacció d’un Pla d’usos amb una major participació              
veïnal . 

1

És així com la Comissió de Seguiment del Pla de Millora del Paral·lel (òrgan que               
l’Ajuntament estableix per a canalitzar la participació veïnal en cada projecte de transformació             
urbana, que en aquest cas funcionava des del març de 2012), es va substituir per l’Espai de                 
Treball Compartit al novembre de 2013 . Aquest espai tenia com a objectiu continuar el treball               2

de la Comissió de Seguiment però tot ampliant la participació i la diversitat d’entitats i de                
col·lectius socials per integrar les propostes anteriors i les reivindicacions d’aquesta plataforma            
i dels veïns i de les entitats que en formàven part. 

A la segona sessió de l’Espai de Treball Compartit (30/07/2014), la Plataforma Som             
Paral·lel va presentar una proposta metodològica per a la realització d’un “procés participatiu per              
a la planificació integral de l’Avinguda del Paral·lel”, tot integrant el treball realitzat prèviament i               
buscant una eina normativa que donés una resposta integral als reptes que la ciutadania havia               
d’identificar. Aquest procés, anomenat posteriorment “Pensem en Paral·lel”, té un plantejament           
inicial de deu mesos de treball, a desenvolupar en dues fases.  

La primera fase, PREPAREM, assenta les bases de treball pel que fa a metodologia, limits               
del procés i espais de participació. Al mateix temps, identifica els temes i els reptes que cal                 
desenvolupar posteriorment, tenint en compte que per a intervenir a l’escala de l’avinguda s’han              
de considerar aspectes que afecten al conjunt dels barris. Aquesta fase va ser desenvolupada              
entre febrer i juny de 2015 per Raons públiques SCCL i aquest informe n’és la conclusió.  

La segona fase, IMPLEMENTEM, es centrarà en l’avinguda, en base als temes i reptes              
identificats a escala dels barris. Donarà resposta als reptes identificats amb l’elaboració de             
propostes normatives i amb projectes específics, que s’hauran de desenvolupar d’acord amb les             
recomanacions i estratègies indicades en el present document i garantint una participació            
ciutadana àmplia i diversa.  

1 El manifest de la Plataforma, publicat al juny 2014, reclamava (entre altres aspectes) la redacció d’un Pla d’usos (Moratòria                    
de llicències d’hotels i terrasses, reforç de l’economia social i solidària, elaboració d’un Pla de comerç de proximitat, promoció de la                     
cultura de proximitat) i modificacions en el projecte de reforma (urbanització de les places, secció de la via i reducció de la despesa                       
en il·luminació). http://plaparalel.com/manifest-per-adherir-se-com-a-veina-vei-o-entitat-de-barri/ 

2 Les actes de totes tres sessions (11/11/13, 30/07/14, 18/02/15) estan disponibles a la pàgina d’implicació ciutadana                 
d’Hàbitat Urbà: http://ajuntament.barcelona.cat/habitaturba/ca/amb-qui-ho-fem-/participacio-ciutadana/paral-lel 
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2.2. OBJECTIUS A LLARG TERMINI.                                                          . 

Objectius General 

Disseny col·lectiu dels OBJETIUS, ABAST i CRITERIS D’ORDENACIÓ del Pla Especial de            
l’Avinguda del Paral.lel 
Objectius específics de contingut: 

● Elaborar una diagnosi participada que, a partir de la revisió del Pla de millora de l’avinguda                
del Paral·lel, identifiqui reptes i interessos comuns als tres barris. 

● Desenvolupar criteris i propostes que abordin els reptes identificats en la diagnosi, que             
sustentin els futurs plans normatius de l’avinguda. Tot treballant els consensos i la seva              
viabilitat.  

● Informar a la ciutadania de les problemàtiques i de les possibilitats identificades durant el              
procés i difondre els valors de l’avinguda del Paral·lel. 

Objectius específics de participació: 

● Constituir un grup impulsor (Espai de Treball Compartit) que sigui representatiu, generi            
vincles de confiança entre els participants i sigui capaç de liderar el procés. 

● Ampliar el nombre i la diversitat dels agents dels tres barris participants. 

● Obrir espais de trobada, de debat i de reflexió entre els diferents actors del procés. 

● Desenvolupar mecanismes de transparència i d’informació contínua envers els veïns i           
veïnes. 

 

 

Quadre 0. Esquema del procés participatiu a llarg termini. 
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2.3. PLANTEJAMENT METODOLÒGIC.                                                      .  

Aquest projecte aborda la planificació estratègica urbana amb un plantejament          
metodològic basat en tres principis que organitzen el treball. 

2.3.1. Acompanyament comunitari.  

El projecte proposa desenvolupar un treball de camp exhaustiu d’acompanyament i de            
suport a les diverses entitats dels barris en temes participatius, i, en una segona fase, ampliar-lo                
a col·lectius de persones que no es visibilitzen habitualment en aquests espais. Aquesta tasca              
es desenvolupa mitjançant les següents eines: 

● Micro-entrevistes amb identificació de necessitats i interessos. 

● Participació en els espais de les entitats, amb èmfasi en els espais aglutinadors clau. 

● Sociograma de relacions entre les entitats dels tres barris. 

● Espais de dinamització de carrer per facilitar espais de participació-informació, amb un            
trasllat continu de la informació en un llenguaje didàctic al conjunt de la ciutadania i dels                
participants.  

2.3.2. Construcció de propostes. 

La identificació de temàtiques de treball i la seva transformació en propostes es farà no               
només recollint opinions dels participants, sinó que es desenvoluparan a partir de: 

● Tallers deliberatius: per a  la cerca d’acords entre els diferents actors participants. 

● Viabilitat tècnica: l’equip dinamitzador desenvoluparà una APORTACIÓ TÈCNICA i         
normativa interna per a respaldar la viabilitat dels acords ciutadans.  

● Informació-formació als participants i a la població en general, en un llenguatge didàctic i              
proper. 

2.3.3. Gestió i seguimient:  

Es planteja que els mateixos participants s’encarreguin del control i de la gestió del              
projecte mitjançant un òrgan impulsor que rebrà suport metodològic i tècnic per part de l’equip               
dinamitzador. 

● Espai de Treball Compartit (ETC): és el grup impulsor del procés, constituit per entitats i               
col·lectius dels tres barris (Sant Antoni, Poble-sec i Raval) i representants de l’Ajuntament.             
Té les funcions de lideratge, seguiment i vigilància del procés. Aquest espai nomès tindrà              
sentit si desenvolupa les eines necessàries per a ser representatiu i divers. 

● Equip dinamitzador: encarregat de l’elaboració i la realització de les activitats de            
participació , així com de la seva comunicació i informació, de l’elaboració de documents i               
d’informes i de les convocatòries i de la dinamització de les reunions de l’Espai de Treball                
Compartit.  

● Comissió tècnica: Espai per a garantir la continuitat dels resultats a futur. El seu rol és el                 
de fer el trespàs dels resultats a l’equip redactor de la normativa que es faci a futur. En la                   
primera fase (febrer-juny) no té una participació destacada. 
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3. FASE 1.  
PREPAREM.  
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3.1. OBJECTIUS.                                                                                            . 

 

La primera fase del projecte, PREPAREM, es va desenvolupar des de febrer al juny de 2015,                
amb l’objectiu de posar les bases del procés, pel que fa a l’establiment de la metodologia de                 
treball, el posicionament de l’equip tècnic al territori, la consolidació del grup impulsor i la               
identificació de les temàtiques de treball a llarg termini. Es van identificar cinc objectius de               
referència: 

● OBJECTIUS DIRECTES: 

OBJECTIU 1: ENFORTIMENT DEL GRUP IMPULSOR (ETC) I MILLORA DE LA PARTICIPACIÓ. 

OBJECTIU 2: IDENTIFICACIÓ DE TEMES I REPTES A ESCALA DELS TRES BARRIS 

Identificar temes i reptes comuns als tres barris que tinguin una incidència directa o que es                
puguin abordar d’una manera territorial amb la intervenció a l’avinguda. 

OBJECTIU 3: IDENTIFICACIÓ DE TEMES I REPTES A ESCALA DE L’AVINGUDA 

Identificar reptes i interessos per als quals el projecte donarà una resposta en forma de               
criteris normatius i projectes amb incidència a l’espai públic i les plantes baixes de              
l’avinguda. 

● OBJECTIUS COMPLEMENTARIS: 

OBJECTIU 4: COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 

Garantir la comunicació i informació del procés i dels seus resultats, desenvolupant            
mecanismes de transparència d’acord amb el pla de comunicació 

OBJECTIU 5: INFORMACIÓ DE L’ORDENACIÓ SINGULAR DE TERRASSES 

Facilitar la difusió i la informació de la proposta de l’institut Municipal de Paisatge Urbà,               
amb èmfasi especial en els establiments de restauració de l’avinguda.  
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3.2. JUSTIFICACIÓ DE MODIFICACIONS.                                                  .  

El plantejament original del projecte, esbossat juntament amb Hàbitat Urbà el gener de             
2015, contemplava altres dos aspectes que s’haurien de treballar en aquesta primera fase del              
procés i que, per les raons que a continuació s’expliquen, van ser tractats de manera diferent al                 
que en un principi es proposava. 

Per una banda, es va plantejar començar la discussió sobre els noms dels plans creats al                
costat Sant Antoni amb les obres de reforma. Des de l’Espai de Treball Compartit es va rebutjar                 3

la urgència d’aquesta decisió, en justificar que en la segona fase es faria una reflexió integral                
sobre l’espai públic de l’avinguda on seria més coherent treballar temes identitaris com els noms               
d’aquests espais. L’Institut de Cultura de Barcelona, tras reunió amb l’equip dinamitzador el dia              
23 de març, va acceptar que l’Espai de Treball Compartit presentés un llistat amb una terna de                 
possibles noms per a cada espai a la pròxima Ponència de Nomenclàtor, no prevista fins al mes                 
de setembre o d’octubre de 2015. 

Es va decidir, doncs, que les propostes per als noms dels plans es treballarien a la segona                 
fase,  amb la resta de temes relatius a l’espai públic de l’avinguda. 

L’altre tema que es va proposar abordar en aquesta primera fase va ser l’ordenació              
singular de les terrasses de l’avinguda. Atés que l’avinguda està considerada “espai susceptible             
d’ordenació específica” amb una afectació a vàries districtes , l’Institut Municipal de Paisatge            4

Urbà és responsable de redactar la respectiva proposta d’ordenació. A l’Espai de Treball             
Compartit es va decidir que en aquesta primera fase s’organitzés un procés de difusió i               5

informació de la proposta de l’institut de Paisatge Urbà, amb un èmfasi especial en el teixit                
comercial de l’avinguda. Es va plantejar l’organització de dues sessions informatives obertes i             
l’habilitació d’un espai d’assesorament i acompanyament específic als operadors de l’avinguda ,           6

recollint observacions i propostes de modificació per a incorporar-les al redactat de l’ordenació.             
El compromis entre l’ETC i l’Institut Municipal de Paisatge Urbà va ser, de tota manera, que la                 
normativa serà revisada novament quan a la segona fase s’abordi la regulació normativa de              
l’espai públic del Paral·lel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Sessió 1 de l’Espai de Treball Compartit, amb data 12 de març de 2015 
4 Ordenança de terrasses de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada definitivament el 20 de desembre de 2013 
5 Sessió 1 de l’Espai de Treball Compartit, amb data 12 de març de 2015 
6 veure Annex XX: ordenació singular de terrasses de l’Avinguda del Paral·lel 
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3.3. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE.                                              . 

La sequència d’aquesta fase, s’estructura en quatre etapes, distribuides de la següent            
manera: 

CALENDARI MARÇ MARÇ -ABRIL MAIG JUNY 

ETAPES 1 2 3 4 

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

TROBAR ACTORS 
CLAUS I FORMAR 

GRUP MOTOR 

REVISAR LA 
DIAGNOSI PRÈVIA 

TROBAR TEMES I 
REPTES 

DIFONDRE 
RESULTATS 

ACTIVITATS 

MICRO- ENTREVISTES 
I TREBALL DE CAMP 

TALLERS AMB 
REPRESENTANTS 

DE L’ETC 

TALLERS OBERTS 
SECTORIALS 

JORNADES AL 
CARRER EN BARRIS 

DIAGNOSI INTERNA I ACOMPANYAMENT COMUNITARI 

Quadre 1. Esquema del procés participatiu. Etapes, objetius específics i activitats. 

La metodologia es concreta en les línies de treball, que es corresponen amb el              
plantejament metodològic anteiorment mencionat. 

3.3.1. Acompanyament comunitari. 

El treball d’acompanyament té la finalitat d’apropar el procés als actors claus, facilitar la              
seva participació, facilitar l’intercanvi d'informació i de recursos entre ells, i identificar els seus              
interessos cap al procés. 

● Micro-entrevistes: Treball de primer contacte amb actors claus identificats, per afavorir la            
seva participació.  

En aquesta primera fase aquesta eina ens van permetre conéixer millor els interessos dels              
actors, donar-lis informació del procés i trobar maneres de que hi participèssin segons la seva               
disponibilitat, motivació i interessos. 

ACTORS AMB ELS QUALS S’HA TREBALLAT 

Ajuntament de 
Barcelona 

Barcelona Activa, Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Institut Municipal de Paisatge            
Urbà, Districte de l’Eixample- Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, Districte de               
Ciutat Vella - Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, Districte de Sants- Direcció                
de Serveis a les Persones i al Territori, Foment de Ciutat. 

Barri de Sant Antoni Associació de Veïns de Sant Antoni, FEM Sant Antoni, Associació Talia- Olympia, Eix             
Comercial Sant Antoni (SAC), XarxAntoni. 

Barri del Poble-sec Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, Consell de Cultura Tradicional de Poble-sec,          
Teatre La Vilella, Espai La futura, Ass. Susoespai, Pla Comunitari, Ass. Comerciants del             
Poble-sec i Paral·lel. 

Barri del Raval Fundació Tot Raval, TEB-RavalNet, Eix de Cultura Emergent de Ciutat Vella, Eix            
comercial Raval, Associació Institut de Promoció de la Cultura Popular del Raval            
(AIPCC), Associació Cultural Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses          
(ACESOP), Museu Marítim de Barcelona, Associació de Veïns del Raval. 
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● Participació en els espais de les entitats: Treball de seguiment amb actors claus  

Amb els actors que ja formen parte de l’ETC, el treball consisteix en fer presència a les                 
seves activitats, segons les seves necessitats. Hi ha un nombre d’actors, però, que en aquesta               
fase no participen a l’ETC, per tenir altres prioritats o no tenir disponibilitat, perquè no ho                
legitimen o perquè tenen conflictes oberts amb alguns dels col·lectius participants. En aquest             
cas, la finalitat de l’acompanyament va ser conèixer els seus interessos per poder portar-los al               
procés, participar en els seus espais segons les seves necessitats i informar-los dels avenços              
del procés. 

ACTORS AMB ELS QUALS S’HA FET SEGUIMENT 

Barri de Sant Antoni Associació de Veïns, Calàbria 66. 

Barri del Poble-sec Unió de Veïns, Fundació el Molino, La Base, Assemblea de barri 

Avinguda Paral·lel Plataforma Som Paral·lel, Plataforma recuperem el teatre Arnau. 

 

● Espais de dinamització al carrer  

Tot i que aquestes activitats es desenvoluparan més a la segona fase, durant aquest              
mesos es van organitzar quatre activitats al carrer per fer la devolució dels resultats, difondre el                
treball fet i tenir una primera aproximació als veïns i a les veïnes a peu de carrer. Aquesta difusió                   
s’h fet sempre en el marc d’alguna festa o activitat de cada barri. 

ESPAIS DE DINAMITZACIÓ AL CARRER 

Barri de Sant Antoni Firantoni (13 de juny) / Festa de Fi de Curs AAVV (20 de juny) 

Barri del Poble-sec Mostra d’Entitats del Poble-sec  (6 de juny) 

Barri del Raval Recorregut històric del Teatre Arnau, Festa Major (19 juliol) 

 

3.3.2. Construcció de propostes. 

Per a identificar els TEMES i els REPTES del projecte, es va fer un treball d’ànàlisi tant                 
intern com a  participat, amb la següent sequència metodològica: 

● Organització per capes: La informació de la diagnosi interna i les propostes            
obtingudes als tallers participatius es van organitzar en quatre “capes” de           
coneixement. Aquesta categorització facilita la seva anàlisi i la seva avaluació, i            
permet problematitzar dels diferents temes que s’identifiquin i estructurar la futura           
construcció de les propostes transversales que s’hi derivin. 
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CAPES PER ORGANITZAR LA DIAGNOSI 

CULTURA 

ECONOMIA 

SOCIETAT 

ESPAI URBÀ 

Quadre 2a. Seqüència metodològica del tractament de les propostes del procés 

● Identificació de temes transversals: Treball d’anàlisi de l’equip dinamitzador per          
agrupar la informació interna i la obtinguda als tallers participatius amb l’objectiu de             
trobar TEMES CLAUS comuns a vàries “capes” i que s’han de treballar de manera              
transversal. 

TEMES CLAUS-TRANSVERSALS 

CULTURA  
 
 

TEMA 1 

 
 
 

TEMA 2 

 
 
 

TEMA 3 

 
 
 

TEMA 4 
ECONOMIA 

SOCIETAT 

ESPAI URBÀ 

Quadre 2b. Seqüència metodològica del tractament de les propostes del procés 

● Desenvolupament dels TEMES CLAUS en REPTES i propostes concretes: Aquest          
quadre seria “l’Envàs”, sobre el qual plantejar la pròxima fase, per revisar, ampliar i              
desenvolupar les propostes amb informació de més participants. Per cada tema es            
desenvoluparà una metodologia participativa i d’anàlisi pròpia, d’acord amb les seves           
necessitats. 

DESENVOLUPAMENT DE TEMES I REPTES 

OBJECTIU 

 
 
 
 
 

TEMA  

 
REPTE 1 

Propostes concretes / informació per seguir treballant 

Propostes concretes / informació per seguir treballant 

 
REPTE 2 

Propostes concretes / informació per seguir treballant 

Propostes concretes / informació per seguir treballant 

 
REPTE 3 

Propostes concretes / informació per seguir treballant 

Propostes concretes / informació per seguir treballant 
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 Quadre 2c. Seqüència metodològica del tractament de les propostes del procés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTATS OBJECTIU 1.  
ENFORTIMENT DEL GRUP IMPULSOR (ETC)  
I MILLORA DE LA PARTICIPACIÓ. 
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Aquest objectiu dóna continuïtat a la iniciativa de l’Ajuntament d’obrir aquest espai per             
acollir més entitats i reivindicacions dels barris, amb la representació del teixit associatiu             
sociocultural, de l’administració i del sector econòmic relacionats amb l’avinguda del Paral·lel. Es             
treballa durant tot el procés amb l’objectiu que aquest grup motor, denominat Espai de Treball               
Compartit (ETC), passi de ser un espai informatiu i de debat a convertir-se es un espai de gestió i                   
de seguiment. Considerem que en el context de l’avinguda del Paral·lel i els tres barris, hi ha                 
condicions que permeten treballar aquest repte, que va estar sugerit i contrastat pels mateixos              
participants en els tallers que es van realitzar .  7

En aquest cas, l’objectiu 1 s'estructura en un sòl tema amb els següents reptes, que es                
resumeixen en el quadre a continuació 

 

TEMA 1 
ESPAIS DE 
GESTIÓN I RELACIÓ 
ENTRE ENTITATS 
DELS BARRIS I 
ADMINISTRACIÓ. 

REPTE 1.1 
Construir eines per afavorir la relació d’entitats i d’associacions. 

REPTE 1.2 
Millorar la gestió de l’administració municipal a l’avinguda del Paral·lel. 

REPTE 1.3 
Facilitar la trobada entre els comerciants dels barris i l’avinguda 

  

7 identificat com a necessitat a la primera sessió de treball de l’Espai de Treball Compartit del 12 de març de 2015 
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4.1. TEMA 1:  ESPAIS DE GESTIÓN I RELACIÓ ENTRE ENTITATS DELS 
BARRIS I ADMINISTRACIÓ. 

Com a pas previ considerem necessari descriure el treball previ que es va desenvolupar de               
definició de l’Espai de Treball Compartit, la seva composició, participants i problemes detectats. 

Composició de l’ETC - Espai de Treball Compartit: 

En l’actualitat (juliol 2015) la composició de l’Espai de Treball Compartit és la següent: 

PUNT DE PARTIDA DE L’ESPAI DE TREBALL COMPARTIT 

BARRI ENTITAT CULTURA SOCIAL ECONOMIA ESPAI 
URBÀ 

EL RAVAL 
 (RA) 

FUNDACIÓ TOT RAVAL     

TEB-RAVAL NET     

EIX CULTURA EMERGENT     

EIX COMERCIAL RAVAL     

POBLE-SEC 
(PS) 

COORDINADORA D’ENTITATS     

CONSELL CULTURA POPULAR     

ASC. COMERCIANTS POBLE SEC     

 
SANT 

ANTONI 
(SA) 

FEM SANT ANTONI     

ASSOCIACIÓ TALÍA OLIMPIA     

GRUPS INTEGRALS DE TEATRE     

AAVV SANT ANTONI     

SAC-EIX COMERCIAL     

AJUNTAME
NT (AJ) 

TÈCNICS DE BARRI PS-SA-RV     

TÈCNICS PARTICIPACIÓ     

GERÈNCIA D’HÀBITAT URBÀ     
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Definició amb els participants de l’ETC el rol i funcions d’aquest espai. 

A la primera sessió de treball de l’ETC es van consensuar amb els participants les bases                
del funcionament d’aquest espai. En les propostes i els debats hi havia una voluntat de generar                
un espai de treball efectiu, en un ambient inclusiu i de respecte. Principalment es va comentar                
que les entitats que en un futur s’hi integressin, poguessin revisar el funcionament tot respectant               
els acords de base, per a desenvolupar aquest espai segons l’experiència dels assistents i les               
noves incorporacions.  

Aquesta proposta de funcionament, que fixa uns mínims sobre els quals seguir treballant,             
es basa en els següents acords dels participants : 8

● ROL DE L’ESPAI DE TREBALL COMPARTIT: L’Espai de Treball Compartit és un espai de              
confiança i treball, que té la funció d’impulsar un procés participatiu per al disseny de               
propostes consensuades i representatives dels interessos diversos sobre l’avinguda del          
Paral·lel. Fa propostes sobre com realitzar la diagnosi, identificar els reptes i arribar a              
projectes i a propostes entre tot el veïnat. 

● CARACTERÍSTIQUES: L’Espai de Treball Compartit és un espai que recull la força veïnal             
amb l’objectiu d’engrescar la participació de tot el veïnat. És un espai de treball conjunt               
entre administració, entitats i moviments socials dels tres barris, treballa amb eficàcia i             
esperit de proposar i de construir, en un ambient de confiança i “bo rotllo” que fa                
propostes amb capacitat vinculant. Aquest espai busca la màxima representativitat          
d’entitats i de col·lectius amb una voluntat de consens i d’integració de visions             
col·lectives, per així legitimar la presa de decisions final. 

● INTEGRANTS: L’Espai de Treball Compartit no té un nombre limitat de participants,            
sempre que sigui un grup operatiu i els assistents respectin les dinàmiques i les              
decisions de treball. Quan una nova entitat s’hi incorpori, respectarà els acords que             
s’hagin pres fins al moment. Hi participen entitats representatives de tots els sectors i              
dels tres barris, sense restringir la participació de cap col·lectiu que en vulgui formar part.               
S’intentarà que el nombre de persones que hi assisteixin per cada col·lectiu siguin les              
mateixes (entre 2-3 per cada entitat, de manera orientativa), i amb una actitud d’integrar i               
de representar, amb el compromís de “fer els deures” i de transmetre la informació a la                
resta de membres de la seva entitat. Pel que fa a l’Ajuntament, els tres districtes tenen                
una participació contínua a través dels tècnics de barri (especialment en la primera fase).              
Els diferents departaments de l’Ajuntament (Hàbitat Urbà, Cultura, Serveis Socials,          
Mobilitat, etc.)  hi participen en qualitat d’assessorament puntual expert. 

● PRESA DE DECISIONS: Les decisions es prendran per consens. Quan aquest no            
s’aconsegueixi, es prendran les decisions per àmplia majoria i s’explicitarà en què hi ha              
dissens. 

● COMUNICACIÓ: La comunicació interna es farà amb un grup de correu electrònic (Grups             
de Google). La comunicació externa es durà a terme a través d’una pàgina web/blog. Els               
comunicats que es facin seran aprovats prèviament per l’Espai de Treball Compartit. 

8 Document de funcionament aprovat a la segona sessió de l’ETC el 26 de març 
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Problemes detectats per a seguir construint i enfortint l’ETC 

Els reptes per al desenvolupament de l’ETC com a espai de gestió van ser identificats amb                
els participants. Les majors dificultats detectades van ser les diferències de prioritats i de              
relació amb l’avinguda dels tres barris (pertanyents a tres districtes), la barrera que representa              
l’avinguda i la poca relació entre els barris. Aquesta dificultat, segons els participants, s’ha              
d’abordar com a punt de partida per a la millora del funcionament d’aquest espai. 

Els problemes i les possibilitats identificats van ser : 9

● Els tres barris tenen diferents prioritats. El Poble-sec es el barri més implicat i connectat               
amb el Paral·lel; Sant Antoni mira més d’esquena ja que compta amb l’avinguda de Mistral               
i el mercat Sant Antoni, que és el que més interessa als veïns d’aquest barri. El Raval mira                  
també cap a l’interior, amb l’eix que suposa la Rambla del Raval. 

● Actualment l’avinguda del Paral·lel és més una barrera que un eix integrador. 

● ha poca implicació dels districtes de Ciutat Vella (el Raval) i de l’Eixample (Sant Antoni), ja                 
que la seva relació amb l’avinguda es menys intensa que amb el de Sants- Montjuïc (el                
Poble-sec). 

● Hi ha una manca d’espais de coordinació entre els districtes, necessaris per a unificar              
acords normatius pel que fa a l’avinguda. 

● El treball conjunt entre les entitats dels tres barris es veu com un potencial que es pot                 
aprofitar amb el procés participatiu.  

9 Taller de problemes i possibilitats a la primera sessió de treball de l’ETC el 12 de març 
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4.1.1. REPTE 1.1: IMPLEMENTAR EINES PER AFAVORIR LA RELACIÓ 
D’ENTITATS I D’ASSOCIACIONS. 

Propostes prioritzades en els tallers 

 

● Aprofitar els espais del procés per crear un espai de coordinació, segon les necessitats i 
les motivacions dels participants 

● Conèixer i detectar les prioritats del teixit associatiu a cada barri 

● Reforçar els vincles de les associacions i de les entitats envers el Paral·lel 

● Aprofitar els espais de trobada existents: Fem Paral·lel, Fira de la Terra, Mostra 
d’Entitats, Festes Majors 

○ Potenciar la combinació d’activitats que ja hi ha a cada barri 

○ Fer una festa d'entitats on els tres barris puguin participar 

○ Promocionar la relació i el treball en xarxa entre AMPES de diversos centres 
educatius dels tres barris i obrir espais de col·laboració i grups de treball si cal. 

● Hi ha noves associacions i espais de relació entre entitats i col·lectius que fins ara no 
estan presents en aquest espai. Caldria treballar-ne la inclusió en un futur: Calàbria 66, 
la Base, Plataforma Som Paral·lel, Plataforma recuperem el Teatre Arnau, Unió de veïns 
del Poble-sec. 
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Aportació tècnica 

S’ha fet una primera diagnosi del teixit associatiu, que cal aprofundir en la pròxima fase, per                
tal d’identificar els actors clau, com a primer pas a la realització d’un mapa d’actors. Com a punt de                   
partida en aquesta fase, ens vam adreçar prioritàriament a entitats aglutinadores (entitats de             
segon grau) interpel·lades pels temes de l’avinguda, que tinguessin un discurs al voltant d’aquest              
espai o bé amb una motivació especial per participar-hi. D’aquest treball surten les següents              
conclusions: 

Raval 

A dia d’avui la Fundació Tot Raval, plataforma de 60 associacions, institucions, persones i              
empreses i 80 “amics i protectors”, és un actor rellevant al barri amb una representació               
institucional forta i un important treball de base. El seu interès envers al procés rau en el fet que en                    
que les propostes es treballen directament amb les entitats i la fundació funcioni tan sols com a                 
interlocutora (aquest és l’enfocament de treball del procés participatiu). Tenint en compte que la              
zona més relacionada amb el Paral·lel és el Raval Sud, caldria vincular les entitats claus d’aquesta                
part del barri: Xamfrà, Museo marítim, Impulsem, Estel Tàpia, Gavina .  10

Les associacions TEB i Raval Net, adherides a Tot Raval, treballen amb joves en temes                
relacionats amb l’espai públic. Presents a l’ETC, han manifestat el seu interès a incloure els joves                
amb qui treballen en activitats del procés participatiu referides a l’espai públic, tecnologies 2.0 i               
eines audiovisuals . 11

L’ Eix de cultura emergent de Ciutat Vella aglutina 29 espais culturals de Ciutat Vella amb                
seu al Raval . L’interès principal d’aquests espais és la visibilització i la promoció de noves               12

maneres d’expressió cultural del barri, així com la promoció del comerç amb activitats culturals. 

Un altre espai que és important en el procés i va participar en l’ETC, és el projecte Raval                  
Cultural de l’Ajuntament de Barcelona, que aplega els espais i les ofertes culturals del barri. La                
fortalesa d’aquest espai és la informació sobre entitats, temes i activitats culturals per a poder               
integrar-les en el procés. 

Poble-sec 

El fitxer general d’entitats ciutadanes de l’Ajuntament de Barcelona en recull 156 al             
Poble-sec, de les quals 107 hi formen part de la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec. D’acord                
amb al Pla de Participació de la Coordinadora d’Entitats , el 17% de les seves entitats s’hi senten                 13

representades. La resta d’entitats (83%) no participen activament en la Coordinadora, se centren             
en els seus objectius i presenten una certa dificultat a l’hora de participar en temes comuns del                 
barri. La majoria d’entitats i usuaris de la Coordinadora no mostra un interès directe envers el                
Paral·lel, perquè la seva activitat no es relaciona directament amb l’avinguda.  14

A la Unió d’Associacions de Veïns, entitat de forta representació institucional, estan            
adherides l’AAVV del Poble-sec, l’AAVV La Satalia, l’AAVV de la Plaça de las Navas i l’Associació de                 
Veïns i Comerciants de les Hortes de Sant Bertran. Els seus interessos respecte d’aquest procés               
són millorar i ampliar els equipaments del barri i aconseguir una major participació veïnal. Fins ara                

10  Font: entrevista amb Iolanda Fresnillo, directora de Tot Raval, el dia 20 de març de 2015. 
11 Font: entrevista amb Eva Lázaro,coordinadora del TEB, el día 25 de març de 2015  
12 Font: entrevista amb Jordina Sangrà, presidenta de l’Eix de Cultura Emergent CV, el dia 18 de  març de 2015 
13 Realitzat al 2011 i actualitzat al 2015 amb l’anàlisi de  l’assistència a les assemblees i la Mostra d’Entitats, i mitjançant entrevistes. 
14 Font: Entrevistes a representants de coordinadora entitats, Pla comunitari, i microentrevistes informals a la Fira d’entitats Poble                  
Sec. 
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se’ls ha informat del desenvolupament del procés i han rebut tota la documentació produïda. Les               
seves observacions i propostes hauran de ser treballades a continuació del projecte . 15

L’Ateneu Cooperatiu La Base és un espai amb una presència i un discurs rellevant al barri, on                 
conflueixen projectes de barri com Trocasec, Babàlia, Assemblea de Barri, etc. El seu interès a               
incidir estratègicament en el futur del barri fa que siguin claus en les futures decisions sobre                
l’avinguda del Paral·lel. Tot i estar convidats a formar part del procés, fins ara no hi han participat. 

La Plataforma Som Paral·lel té un discurs crític i un posicionament definit respecte del              
model de ciutat fonamentat en l’activisme. La seva projecció a mig termini és millorar la seva                
representació i organització, i decidir si participa en aquest procés i de quina manera ho fa.  

El Pla comunitari del Poble Sec té una funció clau al barri gràcies als projectes comunitaris i                 
de convivència amb els quals posa en relació moltes entitats, col·lectius, veïns i veïnes. Realitzen               
projectes per a potenciar la relació entre gent del barri (Fem un cafè), treball amb gent gran                 
(Baixem al carrer), treball amb joves, etc.   16

Sant Antoni  

L’Associació de veïns de Sant Antoni i Fem Sant Antoni tenen un major interès a promoure                
una participació àmplia en el procés. Ambdues són entitats amb un fort potencial per obrir espais                
de confluència i de discurs al barri i a l’avinguda. 

Associació Talia-Olympia. Es tracta d’una associació cultural, la fortalesa de la qual amb             
relació al procés és el seu activisme, el coneixement i el compromís amb què culturalment               
s’implica en l’avinguda. És clau en la difusió cultural i històrica de l’avinguda, i també té capacitat                 
de convocatòria amb un públic molt concret que la segueix. 

Comissió Calàbria 66 és un espai que aplega més de 40 entitats al barri de Sant Antoni                 
l’objectiu de gestionar un equipament públic de manera compartida. Considerant la dificultat de             
trobar espais aglutinadors, aquesta és una de les experiències que obre aquesta possibilitat. La              
seva fortalesa envers el procés és, precisament, la capacitat que té per arribar a les entitats del                 
barri. 

La Xarxa Comunitària de Sant Antoni – xarx@ntoni és un procés participatiu iniciat l’any              
2002 que treballa per potenciar la xarxa social i solidària del barri alhora que recull el testimoni del                  
pla comunitari. Tot i no ser una entitat aglutinadora, el seu treball és rellevant per al procés gràcies                  
a la seva connexió amb els projectes comunitaris i les entitats del barri. Actualment està en fase                 
de reestructuració i la seva prioritat és Calàbria 66. 

Per altra banda, s’han identificat els següents espais de trobada que ja es realitzen als tres                
barris de manera regular, espais que haurien de ser aprofitats en el desenvolupament del projecte: 

BARRI DE SANT ANTONI BARRI DEL POBLE -SEC     BARRI DEL RAVAL 

Consell de Barri 
Mercat dels Encants (setmanal) 
Festa Major (gener) 
Firantoni- SAC (juny) 
Festa fi de Curs AAVV (juny) 

 

Consell de Barri 
Tallers Oberts (maig-novembre) 
Mercats d’intercanvi Troca-sec 
Fem Paral·lel (maig) 
Mostra d’Entitats (juny) 
Mercat de la terra (juny) 
La cuina del Món (juliol) 
Cursa Popular Poble-sec 
Festa Major (juliol) 

     Consell de Barri 
     Tallers Oberts (maig-novembre) 
     Fleamarket (quinzenal) 

       Diada Sant Jordi a la Rambla 
     Jocs Florals 
      Celebració interreligiosa de la Pasqua 
      Iftar popular 

       Festa Major (juliol) 
      Festes del Roser (oct) 

15 Font: entrevista amb Lluís Martínez, president d’Unió d’Associacions de Veïns, el dia 23 de març de 2015. 
16 Entrevista al Pla Comunitari que va dur a terme Raons Públiques en el marc de la seva investigació al barri. 
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      Raval(s) (nov) 

Propostes de continuïtat. 

● Continuar l’elaboració del sociograma dels tres barris al voltant de l’avinguda del            
Paral·lel (els límits d’aquest sociograma es troben a l’annex 1) i aprofundir en             
l’acompanyament per  vigilar els interessos dels actors claus de l’ETC. 

● Anàlisi del funcionament dels espais de coordinació existents entre les entitats socials            
del tres barris (entitats culturals, les AMPA, entitats veïnals, etc.), tant entitats de llarga              
trajectòria com a recents. 

● Analitzar experiències en el territori, com ara la Fundació Joan Miró o el Museu Marítim               
de Barcelona, properes al programa “cultura, educació i proximitat” de coordinació           
entre educació i cultura del Pla Estratègic de Cultura de Barcelona. 

● Dinamització de les entitats representades pels actors claus de l’ETC, en relació amb             
temes del barri i de l’avinguda. 

○ Fundació Tot Raval: Xamfrà, Museu Marítim de Barcelona, Impulsem, Estel          
Tàpia, Gavina. 

○ Coordinadora d’entitats del Poble-sec: 

■ Conèixer l’interès individual i comú envers el Paral·lel del 83% d’entitats           
que fins ara no hi participen. 

■ Identificar noves entitats claus i/o interessades i fer-ne        
l’acompanyament per a facilitar-n’hi la participació. 

■ Definir un canal de comunicació i de treball de propostes per al 17%             
d’entitats fidelitzades per la Coordinadora. 

■ Fer campanyes d’informació i de difusió sobre el valor i l’impacte als            
barris del model de desenvolupament del Paral·lel entre les entitats del           
barri. (considereu revisar aquest paràgraf) 

○ Calàbria 66, Plataforma Som Paral·lel, Cooperativa La Base, Unió d’Associacions          
de veïns Poble-sec, i d’altres plataformes veïnals (com la Plataforma recuperem           
el Teatre Arnau): Treballar mecanismes que facilitin la participació o recollida de            
les seves propostes, tot respectant les seves postures, dinàmiques internes i           
decisions. 

○ TEB - RavalNet: implementar el projecte de seguiment audiovisual del procés           
participatiu del Paral·lel amb els joves i treballar l'acompanyament per tal           
d’incloure més entitats a la xarxa i així participar en activitats a l’espai públic. 

● Iniciar el treball amb persones que viuen o treballen a la avinguda del Paral·lel per               
conèixer-ne les opinions i facilitar la inclusió de les seves propostes i preocupacions en              
el procés. 
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4.1.2. REPTE 1.2: MILLORAR LA GESTIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL A 
L’AVINGUDA DEL  PARAL·LEL. 

Propostes prioritzades en els tallers. 

● Augmentar la implicació dels Districtes de l’Eixample i de Ciutat Vella, ja que el de               
Sants-Montjuïc té ara més protagonisme. 

● Millorar la coordinació entre els tres districtes i les diferents àrees de l’Ajuntament per              
a la gestió de l’avinguda. 

● Fer una sola estructura administrativa sobre el Paral·lel, fer un espai de coordinació i de               
trobada (podria ser l’Espai de Treball Compartit actual - Comissionat del Paral·lel,            
oficina entre els tres districtes). 

Aportació tècnica. 

No existeix, ara com ara, cap organisme permanent de coordinació entre els tres districtes, i               
la coordinació entre els diferents departaments descansa principalment en els canals informals de             
comunicació entre tècnics i/o polítics. Representants municipals van explicar que intents           17

anteriors en aquest sentit, com un Comissionat del Paral·lel o una oficina entre els tres districtes,                
no van funcionar. 

Actualment, a partir de la construcció dels plans a l’avinguda, té lloc una reunió              
aproximadament cada tres mesos per a la coordinació i l’organització al voltant d’aquets espais              
públics. En aquest espai es reuneixen tècnics de les diferents àrees referides a l’espai públic dels                
tres districtes.  

Propostes de continuitat. 
 

● D’acord amb la nova estructura administrativa municipal, conéixer a profunditat els           
actors i funcionament dels diferents departaments de l’Ajuntament amb competències          
en l’avinguda Paral.lel. 

● Poder aprofitar els espais de reunió inter-districtes dels tècnics i dels polítics de             
l’Ajuntament, per facilitar el traspàs d’informació i de participació dels tècnics a l’ETC             
quan ho creguin convenient. 

 

 

 

 

 

17 taller sectorial de cultura i societat del dia 28 d’abril de 2015 
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4.1.3. REPTE 1.3: FACILITAR LA TROBADA ENTRE  COMERCIANTS DELS 
BARRIS I DE L’AVINGUDA. 

Propostes prioritzades en els tallers. 

● Potenciar la relació entre els comerciants de l’avinguda, mitjançant un treball de            
sensibilització entre els empresaris dels tres barris i facilitar els mecanismes           
necessaris per afavorir la integració dels comerços regentats per persones          
estrangeres 

● Promoure la constitució d’un Eix comercial de l'avinguda del Paral·lel tot treballant “des             
de les bases” amb els actors involucrats (administració, operadors privats i           
associacions de comerciants) 

● Disposar d’un tècnic dinamitzador per a implementar una estratègia i un pla operatiu             
per al desenvolupament de l’Eix comercial 

Aportació tècnica. 

Al Poble-sec no hi ha Eix Comercial i hi ha quatre associacions de comerciants registrades.               
L’Associació de Comerciants de Poble-sec-Paral·lel aplega 143 establiments comercials i de           
serveis. Les seves principals línies d’actuació són l’assessorament laboral i fiscal per a socis,              
l’organització (des de 2012) de la Mostra anual de Comerciants, Artesans i Artistes. Altres              
associacions de comerciants: Associació de Comerciants i Veïns del carrer Roser, Associació de             
Veïns i Comerciants de Poeta Cabanyes, Associació de Veïns i Comerciants de les Hortes. 

Sant Antoni Comerç, amb 345 membres, és una federació d’entitats formada per set             
associacions de comerciants, que ofereix serveis tant als comerciants (facilitats de finançament,            
descomptes en assessoria jurídica, full informatiu mensual) com als clients (descomptes en            
aparcaments), i organitza activitats de dinamització socio-cultural (Firantoni, Tapantoni,         
concursos, jornades informatives i tallers . El fort dinamisme comercial de Sant Antoni se centra,              18

però, als voltants del mercat, i així queda reflectit en les prioritats d’actuació de l’associació, en què                 
no hi ha pràcticament cap comerç de l’avinguda associat al SAC. 

L’Eix Comercial del Raval és una federació de 12 associacions de comerciants amb un total               
de 632 associats. A l’igual que el SAC, té una estructura professionalitzada que permet de donar                
serveis de promoció i d’animació comercial al barri com ara exposicions, concursos, rutes, etc. 

Són escassos els establiments de l’avinguda associats a alguna de les tres entitats             
esmentades. Des dels eixos comercials de Sant Antoni i del Raval i les associacions de               
comerciants del Poble Sec i del Paral·lel s’ha manifestat expressament l’interès per potenciar la              
creació d’un Eix al Paral·lel.  

Al mateix temps, les diverses activitats del procés han propiciat la trobada entre un grup de                
petits comerciants de l’avinguda interessats a trobar-se: fins al moment, han començat a tenir              
contactes de manera informal i a difondre la iniciativa entre el conjunt de negocis. El perfil                
d’aquests comerciants és de restauradors, molts d’origen estranger, la majoria en règim de lloguer              
amb negocis petits o mitjans. La seva preocupació actual és l’impacte de l’ordenança singular de               

18 font: entrevista amb Ramón Puig-Oriol, dinamitzador del SAC, el 22 d’abril de 2015 
 

 

 



 
PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA PLANIFICACIÓ INTEGRAL 
DE L'AVINGUDA DEL PARAL·LEL 
INFORME DE CONCLUSIONS-juliol 2015   26 

  

terrasses que pot patir el seu negoci i la diferència d’horaris de tancament entre els costats de                 
l’avinguda.   19

Altres actors prioritaris que cal contactar en la segona fase són les empreses grans              
d’hostaleria, restauració especialitzada, entitats relacionades amb les arts escèniques i musicals           
(El Molino, Sala Barts, Sala Apolo, etc.) i entitats especialitzades com ara la FECSA o l’ONCE,                
actors que influeixen en la dinàmica econòmica de l’avinguda. 

Propostes de continuitat. 

● Completar la diagnosi comercial d’acord amb les categories de locals comercials per            
tal de definir les estratègies d’actuació amb cadascuna d’elles: 

○ Comerç petit format 

○ Restauració petit format 

○ Empresaris (comerç i restauració) mitjà - gran format 

● Desplegament del Pla d’impuls i suport al comerç de Barcelona 2013-2016, mesura            
3.B.2. Suport a l’associacionisme: desenvolupar una estratègia de suport als          
comerciants fins ara més interessats, per treballar una associació entre operadors           
comercials de l’avinguda , treballant “de baix cap a dalt”: 20

● Desenvolupar la mesura 3.B.3: suport als eixos comercials. Recollir l’interès de les            
dinamitzadores del SAC Sant Antoni que treballen amb els negocis del barri regentats             
per estrangers, i sumar aquesta informació al treball amb comerciants de la segona             
fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Aquest grup va sortir de les sessions informatives de l’ordenança singular de terrasses 
20  Amb referències com la Unió de Botiguers de l’Avinguda Gaudí, l’Eix comercial del Fort Pienc o el projecte Xeix 
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5. RESULTATS OBJECTIU 2.  
IDENTIFICACIÓ DE TEMES I REPTES  
A ESCALA DELS TRES BARRIS. 
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L’avinguda del Paral.lel pretén ser un eix que integri i conecti els tres barris a partir de les                  
seves realitats i identitats i revalorizant la seva “memòria cultural”. Aquest canvi de discurs sobre               
la projecció de l’avinguda és una aportació important d’aquest procés, i se sustenta en les               
propostes més generals que han sortit dels tallers: Recuperar la memòria cultural pròpia del              
Paral·lel sense caure en la nostàlgia, treballar de manera col·lectiva la identitat del Paral·lel,              
construir propostes a partir de les activitats ciutadanes d’avui dia i recollir-ne el llegat històric               
vinculat a la cultura, afavorir la participació de la ciutadania i les relacions entre entitats dels tres                 
barris, potenciar la connexió entre els tres barris. 

El treball a escala dels tres barris identifica temes i reptes que els afecten per igual i que                  
estan fortament relacionats amb el model de ciutat i de barri desitjat que pretenem que es                
reflecteix en la transformació de l’avinguda. Per a aquests temes s’indiquen els punts d’anàlisi              
més importants per tal de continuar amb la diagnosi, i les estratègies i les normatives municipals                
amb les quals s’hauria de confrontar qualsevol proposta.  

 

TEMA 2 
PROMOCIÓ I 
DESENVOLUPAME
NT CULTURAL 

REPTE 2.1 
Suport als espais de creació artística i cultura emergent i de proximitat 

REPTE 2.2 
Potenciar l’ús local dels equipaments i institucions culturals. 

TEMA 3  
PROMOCIÓ I 
DESENVOLUPAME
NT ECONÒMIC 

REPTE 3.1 
Dinamització comercial protegint el comerç de proximitat 

REPTE 3.2 
Equilibri amb les activitats turístiques 

TEMA 4 
EQUIPAMENTS 

REPTE 4.1 
Prioritzar els equipaments culturals per els barris 

REPTE 4.2 
Potenciar els equipaments públics com dinamitzadors dels barris. 
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5.1. TEMA 2: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT CULTURAL.               . 

En línies generals, la reflexió sobre la cultura contempla la necessitat de superar la visió de                
l’avinguda com el “Broadway de Barcelona” i pasar a reconèixer la diversitat i la complexitat de                
les manifestacions culturals dels barris al seu voltant. Sense rebutjar la importància estratègica             
de les indústries culturals, es veu necessari entendre i potenciar el paper de la cultura com a eina                  
de cohesió social i apoderament ciutadà, especialment en un entorn com aquest, amb un gran               
valor històric de la cultura popular. 

5.1.1. REPTE 2.1. SUPORT ALS ESPAIS DE CREACIÓ ARTÍSTICA I A LA 
CULTURA EMERGENT I DE PROXIMITAT. 

Propostes prioritzades en els tallers. 

● Recolzar els nous espais de creació artística, tallers d’artesania, exposició i socio-culturals            
del Poble Sec. 

○ Fer difusió  dels espais de creació 

○ Promoure la relació entre els espais i amb grans equipaments i altres com centres              
educatius per fomentar l’activitat. 

● Donar un espai propi i rellevant a la cultura emergent dels 3 barris amb una visió                
multidisciplinària de les arts (no només en arts escèniques). 

● Recuperar la memòria cultural pròpia del Paral·lel sense caure en la nostàlgia. 

● Donar suport als locals de petit format amb programació musical i teatral. 

○ Suport a la iniciativa privada quan tingui una clara voluntat d’integrar-se al barri             
(està poc valorada). 

○ Llegislació específica per a petit locals. 

○ Il·luminar millor el carrer Parlament. 

○ Potenciar els petits formats artístics (música, teatre , cabaret...). 

● Potenciar la cultura popular de les arts escèniques del Paral·lel per a rescatar la seva               
identitat pròpia. 

○ Pensar la identitat com a lluita política i veïnal, amb voluntat integradora. 

○ Fer una festa conjunta el dia de Santa Madrona entre els tres barris. 

● Establir un programa anual d’esdeveniments ciutadans a l’avinguda Paral·lel. 

● Elaborar rutes culturals al Paral·lel i la seva àrea d’influència. 

● Rutes amb nadius i turistes sobre teatres, nius d'art, gastronomia 
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Aportació tècnica. 

El mapatge dels espais culturals dels tres barris (Centres de creació i formació artística,              
col·lectius artístics, espais d'exposició i galeries) permet fer una lectura territorial dels recursos             
culturals en l’àmbit d’estudi, com reflecteix l’annex gràfic 07 amb la identificació de recursos              
culturals al territori. Mentre que la muntanya de Montjuïc té una de les majors concentracions               
d’equipaments culturals de la ciutat, el barri del Raval i, en menor mesura, el Poble-sec, són un dels                  
majors focus d’espais creatius de petit format, entitats culturals i centres de creació artística de               
Barcelona. 

Aquest sector és molt ampli i divers, i per tant aquests espais de petit format van ser                 
directamente interpel·lats mitjançant l’explotació de dades i entrevistes dirigides a actors           
representatius del sector, principalment del Poble-sec. 

Dels més de 150 col·lectius i entitats del Poble-sec, aproximadament 55 es dediquen a temes               
relacionats amb la difusió cultural i/o social des de les pràctiques artístiques o multidisciplinàries:              
centres de creació i formació artística, col·lectius artístics, espais d'exposició i galeries. D’aquestes             
entitats, 28 tenen activitat constant al barri. Al Raval, i segons el registre de Raval Cultural, hi ha                  21

56 Centres de creació i formació artística, col·lectius artístics, espais d'exposició i galeries.  

Els espais de creació artística de petit format són molt diversos, per la qual cosa el procés                 
s’ha de centrar en la recerca d’interessos i pràctiques comunes que afavoreixin la seva inclusió i la                 
seva participació a la segona fase. Fem a continuació una petita classificació tipològica d’aquests              
espais: 

● Galeries d’artistes que afavoreixen l’exposició tant de les seves obres com d’altres artistes             
per promocionar el seu treball. També ofereixen concerts o exposicions obertes, en el marc              
de la difusió cultural amb llibertat creativa i fòra dels circuits comercials. Algunes treballen              
a escala ciutat, amb poca relació amb el barri . Els interessos primordials d’aquests espais              22

estàn relacionats amb l’atracció de més públic: connectar els públics d’altres equipaments            
culturals de la zona amb els seus espais, compartir la seva xarxa amb altres espais               
culturals i galeries (del circuit comercial o no comercial), per aprofitar aquest públic i oferir               
altres propostes. Entre d’altres, hi trobem: Espai la Futura, Nok, Antídoto 28, EtHall, Àngels              
Barcelona,etc. 

● Les propostes teatrals independents de petit i mitjà format (com ara La Vilella, La Virgería,               
etc.) formen part dels grups de teatre independent de Barcelona. Molts d’ells tenen vocació              
de treballar temes i propostes fòra del circuit comercial, i en alguns casos abordar temes               
que interpel·lin la gent del barri, relacionar-se amb el teixit associatiu i atreure públic del               
barri . És important resaltar que molts alumnes de l’Institut del Teatre fan les seves tesis en                23

aquests espais teatrals de barri, així com als centres cívics. Els interessos d’aquest sector              24

passen també per atreure més públic local i del barri: Visibilització i promoció de les               
propostes teatrals actuals dels barris, i fer pedagogia amb el públic. Les activitats, espais i               
equipaments de l’avinguda poden esdevenir una possibilitat. 

21Font: diagnosi de la tesi d’investigació “Paln de creciment de associació Marabal” de Joel Álvarez integrant del col·lectiu Marabal  
22 Font: Entrevista a Asociacio La Futura - galerçia d’arte alternativa del barri de Poble Sec.  
23 Font: Entrevista amb representant de companyia de teatre La Vilella - Poble-sec 

24 Font: Entrevista amb representant de companyia  de teatre La Vilella - Poble-sec 
 

 

 

http://ravalcultural.bcn.cat/ca/content/centres-de-creacio-i-formacio-artistica-collectius-artistics-espais-dexposicio-i-galeries
http://ravalcultural.bcn.cat/ca/content/centres-de-creacio-i-formacio-artistica-collectius-artistics-espais-dexposicio-i-galeries
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● Un tercer grup són els espais amb disciplines artístiques que promouen projectes            
comunitaris, d’inclusió social, de difusió cultural o d’acció política. Aquests espais són més             
propensos a participar, tot i que la manca de temps i el caràcter voluntari de moltes d’elles                 
els hi suposa una dificultat. Els principals interessos d’aquest sector són fer xarxa al barri,               
compartir recursos entre les entitats i contribuir al desenvolupament cultural i social del             
barri. En aquesta categoria hi trobem entitats com Marabal, Enmedio, El Mirall, Susoespai,             
La Formiga, Bona voluntat en acció, Bibliomusicineteca, Matrioshka, Phacto, etc. 

● Tallers individuals o de petites societats. Hi ha molts espais d’aquesta tipologia,            
principalment al barri del Raval i, en els últims anys, també al Poble-sec. Dins d’aquestes hi                25

ha jojeries, ceramistes, decoracions, art reciclat, treball en fusta, gravats,etc. Aquests           
negocis potencien la seva relació amb el barri amb els Tallers Oberts, activitat que es               
realitza dues vegades a l’any. 

● Teatres i sales d’espectacles de mitjà i gran format. El Pla de Millora del Paral·lel fa èmfasi                 
en les arts escèniques com a eix de desenvolupament de l’avinguda , i recull que la suma                26

total de localitats dels teatres de la zona d’influència representa un 35% de la totalitat de                
butaques de la ciutat de Barcelona, amb un 26% del públic total al 2009. Dins d’aquest grup,                 
destaca la Fundació El Molino, impulsora de vàries de les iniciatives que es van              
desenvolupar al voltant de l’avinguda i és un actor rellevant en aquest sector. 

TEATRES DE MÉS DE 200 LOCALITATS TEATRES-ESPAIS DE MENYS DE 200 
LOCALITATS 

Teatre Espectadors  Teatre Espectadors  

Gran Teatre del Liceu 250.694 Tantarantana 16.907 

Teatre Victòria 160.033 Teatre del Raval 16.702 

Teatre Apolo 103.688 Teatre Lliure 12.916 

Teatre Romea 88.852 Sala Fènix 612 

Teatre Condal 81.039 Sala Hiroshima s/d 

Barts 56.686 Teatre La Vilella s/d 

El Molino 26.772   

Mercat de les Flors 17.312   

Fundació Joan Miró 10.150   

Elaboració pròpia amb dades d’espectadors de la temporada 2013-2014. Font: ADETCA 

25 Font: Tallers oberts Poble-sec 2014 
26  veure apartat 5.4. “El Paral·lel i els teatres” del Pla de Millora del Paral·lel 
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Els objectius que s’han d’assolir amb aquest teixit artístico-cultural estan relacionats amb la             
potenciació de les seves relacions i la búsqueda de sinèrgies en el territori. El programa               
estructurant 1 “Barcelona Laboratori” del Pla Estratègic de Cultura de Barcelona té entre els seus               
objectius el “Suport, protecció i acompanyament de totes aquelles iniciatives ja existents que, des              
de la base social (comunitària, associativa, privada, etc.), estan creant condicions d’emergència            
creativa i que, en definitiva, estan creant condicions per a la riquesa i la complexitat de                
l’ecosistema creatiu de la ciutat” . Es considera que el procés ha d’enfocar aquest             27

acompanyament des d’una perspectiva comunitària, potenciant els espais de comunicació          
existents en lloc d’obrir-ne de nous i teixint complicitats en torn a interesses comuns prèviament               
identificats amb un detallat treball de camp. 

Les condicions administratives i jurídiques actuals suposen, en moltes ocasions, un           
desavantatge comparatiu envers els espais artístics petits o amb menys capacitat pressupostària.            
Cal analitzar amb detall la situació actual del sector, la complementarietat entre les exigències              
normatives i les del mercat i els programes municipals de suport a l’activitat cultural, així com                
explorar possibilitats de millora de les condicions d’activitat d’aquests espais. 

Existeixen reivindicacions específiques sobre la regulació d’actuacions musicals en sales de           
petit format en horaris responsables o sobre la incorporació d’aquestes activitats en la redacció              28

de normatives específiques , que la continuació d’aquest procés haurà de recollir. 29

 

Propostes de continuïtat 

● Completar la diagnosi d’espais creatius i tallers d’artistes segons les tipologies           
plantejades (centres de creació i formació artística, col·lectius artístics, espais          
d'exposició i galeries) : Completar la base de dades i treballar amb micro-entrevistes a             30

l’àrea de Poble-sec, Raval Sud i Sant Antoni.  

● Treballar amb la comunitat d’espais de creació artística en base als seus interessos             
individuals, per trobar i plantejar els comuns. 

● Incorporar les propostes dels teatres i sales d’espectacles de l’avinguda i de l’àmbit             
d’actuació, incorporant entitats i associacions professionals.  

● Treballar amb els actors involucrats (administració, associacions socials i         
professionals) sobre la modificació de la normativa de regulació de música en viu en              
espais públics i privats en horaris responsables. 

Normatives i/o documents relacionats. 

● Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010) 

27 Pla Estratègic de Cultura de Barcelona, programa estructurant 1: “Barcelona laboratori” 
28 A la manera de la “Life music Act” anglesa 
29La redacció del Pla d’usos del Poble-sec, actualment en procés d’aprovació, no contempla la especificitat d’aquest sector 

30 A hores d’ara, s’han identificat el següents taller individuals: Unick/Taller de la ninfa/ 66margaritas/Escola               
Artemis/Bohemius/Koetania/ taller josep Maria Cabane / Mons ivius/ Flofliflo / Feli Manero i Rosa Moner / Toni cunill / Bar Seco /                      
Tinta roja / Microcosmos / Mamau 
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● Pla Estratègic de Cultura de Barcelona (2006) 

 

5.1.2. REPTE 2.2. POTENCIAR L’ÚS LOCAL DELS EQUIPAMENTS I 
INSTITUCIONS CULTURALS. 

Propostes prioritzades als tallers. 

● Millorar i intensificar la comunicació i la relació entre les institucions culturals (museus,             
fundacions, Institut del teatre etc) i els centres d'ensenyament, no només artístic.  

○ Incrementar la sensibilitat cultural 

○ Incrementar el desig de consum cultural entre la gent més jove 

○ Obrir les institucions a noves demandes i a nous interessos. 

● Millorar la imatge dels teatres. (Visibilitzar-los més). 

● Crear un clúster cultural d’arts escèniques i musicals al Paral·lel. 

Aportació teòrica. 

La muntanya de Montjuïc (Poble-sec) concentra nombrosos equipaments i institucions          
culturals d’importància a la ciutat . Les dificultats per a portar endavant el “Nou Centre Museístic               31

de Montjuïc” , projecte que preveu l’impuls d’un gran complex dedicat a la cultura tot aprofitant la                32

concentració d’equipaments museístics i culturals (Museu Nacional d’Art de Catalunya, Caixa           
Forum, Fundació Mies van der Rohe, Fira de Barcelona), i iniciatives com l’Open Camp (que               
transformarà l’Anella Olímpica en el primer parc d’entreteniment dedicat a l’esport ) demostren            33

que es tracta, però, d’un espai en procés de reflexió sobre la seva naturalesa. Tot i així, la                  
importància del barri del Poble-sec en el circuit de grans equipaments culturals de la ciutat palesa.                
Per altra banda, al barri del Raval també trobem equipaments culturals i institucions formatives              
(Filmoteca de Catalunya, Centre d’Arts Santa Mónica, Biblioteca Nacional de Catalunya,           
Conservatori del Liceu...), i és el barri de Sant Antoni l’únic que compta amb menys equipaments                
culturals de gran format. Entre tots aquests equipaments, però, només el Museu Marítim de              
Barcelona aboca directament l’avinguda del Paral·lel. 

Les últimes dades de l’Institut de Cultura de Barcelona mostren que els usuaris de la xarxa                34

de museus de la ciutat són, fonamentalment, estrangers, amb tan sols un 10,5% de visitants               
residents a la ciutat (només al Born CC, Museu Blau i CCCB la majoria de visitants són residents a                   
Catalunya). Així mateix, són molt pocs els visitants que fan un ús assidu i regular de les                 
instal·lacions (en el 84,5% dels casos es tracta de primeres visites). 

No obstant això, en l’àmbit d’anàlisi es troben experiències molt interessants d’acostament            
de grans equipaments culturals als territoris on s’insereixen, com ara el Museu Marítim o, en               
menor mesura, la Fundació Joan Miró. El Museu Marítim de Barcelona, com a equipament públic,               

31 Veure annex gràfic 07 amb identificació de recursos culturals al territori. 
32 Projecte contemplat al Pla Estratègic Metropolità, calendaritzat per al 2013 rebujtat tres vegades en la Comissió d’Hàbitat Urbà. 
33 Font: Institut Barcelona Esports. 
34 Enquesta 2014 als visitants dels museus de Barcelona, secretaria tècnica ICUB, maig 2015. 

 

 

 



 
PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA PLANIFICACIÓ INTEGRAL 
DE L'AVINGUDA DEL PARAL·LEL 
INFORME DE CONCLUSIONS-juliol 2015   34 

  

participa activament en la vida social i cultural del seu entorn amb el projecte “Territori               35

socialment sostenible” (que impulsa des del seu paper de patró de la Fundació Tot Raval), amb la                 
inclusió sociolaboral de persones en risc d’exclusió social del barri i col·labora en les festes i                
manifestacions culturals populars (Festes Majors, Raval(s), Sant Madrona, Jocs Florals...), entre           
d’altres activitats. 

Propostes de continuïtat. 

● Integrar al procés els equipaments culturals d’escala ciutat relacionats amb els barris,            
principalment a la Ciutat del Teatre 

● Programa “cultura, educació i proximitat” del Pla Estratègic de Cultura de Barcelona:            
programa de coordinació entre educació i cultura (analitzar experiències al territori,           
com ara la Fundació Joan Miró o el Museu Marítim de Barcelona) 

 

Normatives i/o documents relacionats. 

● Programa d’Actuació Municipal (2015-2019) 

● Pla Estratègic de Cultura de Barcelona 

 

  

35 Font: entrevista 22 d’abril 2015 a Roger Marcet i Teresa Soldevilla (director i responsable RSC del MMB), i memòria 2013 del                      
MMB. 
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5.2. TEMA 3: PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC.            .  

Posar les condicions per a afavorir un desenvolupament cultural i econòmic vinculat a             
l’avinguda del Paral·lel i potenciar el comerç local i la diversitat cultural pròpia de l’avinguda tot                
buscant l’equilibri entre la diversitat de formats de creació cultural presents al territori. 

5.2.1. REPTE 3.1: DINAMITZACIÓ COMERCIAL PROTEGINT EL COMERÇ DE 
PROXIMITAT 

Propostes priortizades en els tallers. 

● Fomentar les idees i motivacions dels comerciants locals per a innovar els seus serveis i               
atreure nous públics. 

○ Fomentar que es compri al barri. 

● Protegir el comerç de proximitat i la diversitat del petit i mitjà comerç a l’avinguda. 

● Potenciar l'atractiu de l’avinguda cap a inversors. 

● Integrar el Paral·lel com a pol d’atracció dins de l’oferta turística de Barcelona. 

● Proporcionar assessorament als comerços tradicionals dels 3 barris que vulguin innovar. 

● Donar suport i facilitats a iniciatives de comerç més diverses i innovadores. 

○ Potenciar Barcelona Activa de Poble-sec, no només pel que fa al comerç i a la               
restauració. 

○ Obrir espais d'assessorament per a comerços alternatius de restauració i de suport            
administratiu. 

● Obrir mercat per al consum local i familiar dels tres barris, com a potencials consumidors. 

● Posicionar el Paral·lel com a eix gastronòmic. 

○ Terrasses més personalitzades, amb una estètica definida sense homogeneïtzar i          
potenciant el restaurant personal. 

● Consolidar i identificar l'Avinguda com un espai d'oci nocturn. 

 

 

  

 

 

 



 
PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA PLANIFICACIÓ INTEGRAL 
DE L'AVINGUDA DEL PARAL·LEL 
INFORME DE CONCLUSIONS-juliol 2015   36 

  

Aportació tècnica. 

El teixit comercial dels barris, al igual que a la resta de la ciutat, està vivint una transformació                  
profunda a causa dels nous patrons de consum de la societat . Aquests canvis modifiquen el               36

model comercial, i alhora el model social, i es materialitzen amb matisos diferenciats a cada un                
dels tres barris. S’ha de tenir també en compte la pròpia evolució del concepte “comerç de                
proximitat”, que inclou negocis i pràctiques comercials inèdites només fa una vintena d’anys en              
aquests territoris. 

Al barri del Poble-sec una de les modificacions més importants pel que fa al teixit comercial                
està relacionada amb la conversió en zona de viananants del carrer Blai, que va suposar la                
proliferació d’un tipus de negoci de restauració molt específic i de característiques molt             
homogènies. Aquests establiments, caracteritzats per una oferta econòmicament molt         
competitiva, generen una forta atracció d’usuaris foranis al barri amb una ocupació molt intensiva              
en horari nocturn. De la mateixa manera, la composició de la població (amb un 29,4% de població                 
de nacionalitat estrangera ) també es reflecteix en el tipus de comerç i en la seva evolució al llarg                  37

del temps, havent-hi negocis com locutoris o botigues especialitzades que eren tradicionalment            
poc freqüents al barri. El document de diagnosi del barri de Poble-sec de 2010 recull la dificultat                 38

de comunicació entre els comerciants nouvinguts i autòctons.  

Al Raval, però, el multiculturalisme que el caracteritza ha dibuixat un paisatge comercial molt              
més divers: el 42% dels propietaris són d’origen extra-comunitari . El Raval Sud (l’àrea més              39

relacionada amb el Paral·lel) tenia a l’any 2010 el 47% dels seus locals comercials tancats, amb un                 
82% dels establiments actius dedicats al comerç minorista (dels quals, el 59% eren comerços              
alimentaris) i un 17% a serveis (del quals, el 35,4% eres restaurants, bars i hotels). La mitjana dels                  
ingressos provinents del turisme al barri, segons declaracions dels comerciants enquestats           
recollides a l’Estudi Econòmic i Comercial esmentat, és del 16%. En termes generals s’observa una               
disminució del 4%, respecte al 2005, en la presència del comerç minorista al barri i d’un 15%, en el                   
cas dels serveis. Es tracta, per tant, s¡un teixit molt menut, amb forta activitat però en procés de                  
regresió, que juga un important paper com a element d’integració social. 

Sant Antoni és un dels eixos comercials de Barcelona tradicionalment amb més visitants, tot              
i que dels 26 milions de mitjana de visitants anuals entre 2005 i 2007 ha passat a 21 milions de                    40

visitants anuals el 2009 . La dinàmica comercial de Sant Antoni està fortament condicionada per              41

la presència del Mercat, al voltant del qual bascula des de 1882 gran part de l’activitat de comerç                  
minorista del barri, inclosos el Mercat Dominical i els Encants. Les obres de rehabilitació han tingut                
un fort impacte en els hàbits comercials del barri, al mateix temps que apareix recentment un nou                 
tipus de comerç, especialment pel que fa als serveis d’hostaleria, enfocat a un públic jove,               
d’alt-mitjà poder adquisitiu al voltant del carrer del Parlament . 42

36 “L’aparició de noves formes de distribució i d’organització empresarial de gran escala pot esdevenir una amenaça pel comerç                   
tradicional, i per extensió, a tots els valors de satisfacció i cohesió social que genera aquest comerç en cada un dels barris, i que els                         
ciutadans i ciutadanes valoren en gran mesura” (Pla de foment de la competitivitat del comerç proper als centres comercials,                   
Ajuntament de Barcelona, 2015). 
37 Font: Ajuntament de Barcelona, indicadors socioeconòmics 2013. 
38 Font: document de diagnosi Barri de Poble-sec, Districte de Sants-Montjuïc. Ajuntament de Barcelona, juny 2010. 
39 Font: totes les dades estan extretes de l’estudi econòmic i comercial 2010-2011, Fundació Tot Raval. 
40 Font: estudi econòmic i comercial 2010-2011, Fundació Tot Raval. 
41 Font: estudis d’afluència a Eixos Comercials de la Fundació Barcelona Comerç, 2009. 
42 Una vintena de locals de restauració han obert en els darrers cinc anys al carrer Parlament. 
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Propostes de continuïtat. 

● Anàlisi del model econòmic: indicadors de l’oferta i la demanda comercial dels tres             
barris (font: Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa) 

● Anàlisi de l’adequació de l’oferta formativa a l’àrea d’estudi del programa de formació             
de suport al comerç (Barcelona Activa): (Barcelona Activa, associacions de comerç i            
federacions d’associacions) 

Normatives i/o documents relacionats. 

● Pla d’impuls i suport al comerç de la ciutat de Barcelona, mesura 3.A “Millora de la                
integració de l’espai urbà i comerç” 

● Pla d’impuls i suport al comerç de la ciutat de Barcelona, mesures 1.D “Emprenedoria i                
suport a l’empresa” i 2.A “Fomentar la innovació i l’adaptació a les TIC”  
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5.2.2. REPTE 3.2: EQUILIBRI AMB LES ACTIVITATS TURÍSTIQUES. 

Propostes priortizades als tallers. 

● Protegir amb mesures normatives el comerç local per a evitar una possible sobreocupació             
de grans operadors a l’avinguda 

● Crear un grup de promoció del Paral·lel, per a la millora de la competitivitat de l’activitat                
econòmica. 

● Prevenir la massificació turística de l’avinguda, equilibrant els usos. 

Aportació tècnica. 

El Pla de Millora de l’avinguda del Paral·lel de 2010 apostava clarament pel turisme com a                
dinamitzador econòmic, amb actuacions orientades a la promoció del Paral·lel com un nou pol              
d’atracció dins de l’oferta turística de Barcelona (actuació 14) i la integració de la marca Paral·lel                
dins dels canals de comunicació i comercialització del projecte de Barcelona Turisme Creatiu             
(actuació 13) . La percepció de la població sobre aquest fenomen, però, és de relatiu              43

escepticisme, especialment en el context polític actual en el qual s’està repensant la relació del               
conjunt de la ciutat amb el turisme .  44

La complexitat del fenomen turístic, per tant, exigeix un abordatge integral coherent amb el              
posicionament de la ciutat i el re-equilibri entre àrees saturades i amb forta presió, com n’és el                 
Raval i, cada vegada més, el Poble-sec. La regulació de les activitats de pública concurrència en                
aquests sectors, mitjançant la figura del pla especial d’usos, es considera prioritària per avançar              
cap a aquest equilibri que impedeixi l’extensió d’un tipus d’activitat que doni lloc a la percepció                
d’una “massificació turística”, 

Propostes de continuïtat. 

● Anàlisi del model econòmic: indicadors de l’oferta i la demanda comercial dels tres             
barris (font: Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa) 

● Completar la diagnosi amb el recull d’establiments d’allotjament turístic als tres barris            
(hotels, hotels apartament, apartaments turístics, pensions, hostals, habitatges d’ús         
turístic, residències d’estudiants i albergs juvenils) i altres activitats turístiques 

● Acompanyar el procés d’aprovació definitiva del Pla d’usos del Poble-sec i la revisió del              
Pla d’usos de Ciutat Vella. 

 
Normatives i/o documents relacionats. 

● Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010) 

● Pla Estratègic de Cultura de Barcelona (2006) 

43 font: Pla d’actuació per a la Millora i revitalització del Paral·lel, Ajuntament de Barcelona, 2010 
44 Com a pas previ a la definició del Pla especial de regulació d’allotjaments turístics, el Govern municipal va suspendre la                     

concessió de llicències de tot tipus d’allotjament turístic a Barcelona, segons ordre publicada el 2 de juliol de 2015 al BOPB 
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5.3. TEMA 4: EQUIPAMENTS.                                                                      . 

Treballar la relació entre els equipaments dels tres barris, per potenciar la seva             
complementarietat mitjançant el treball en xarxa (equipaments docents, culturals- religiosos,          
tècnics administratius i de seguretat, sanitaris- assistencials, esportius- recreatius, de          
proveïment i subministrament, segons estableix el Pla General Metropolità). 

5.3.1. REPTE 4.1: PRIORITZAR  ELS EQUIPAMENTS CULTURALS DELS BARRIS. 

Propostes prioritzades en els tallers. 

● Crear un equipament públic-cultural a la zona de l’avinguda  del Paral·lel pel tres barris. 

● Potenciar el paper dels centres cívics en la dinamització del Paral·lel  

○ Treballar la complementarietat de necessitats entre els centres cívics 

○ Promoure la gestió ciutadana dels centres cívics 

○ Facilitar la coordinació dels quatre centres cívics (Cotxeres Borrell, Albareda,          
Sortidor,  Drassanes) 

● Crear el Museu de l’Institut del Teatre. 

● Els centres cívics , com a equipaments culturals de proximitat, han de ser altaveus del               
dinamisme cultural del Paral·lel i dels barris de l'entorn. 

● Recuperació del Palau de la Premsa com a equipament veïnal. 

Aportació tècnica. 

El Pla Estratègic de Cultura de 2006 de l’Ajuntament de Barcelona defineix, en el programa               
estructurant “Cultura, educació i proximitat”, l’articulació d’una xarxa de centres culturals de            
proximitat que ofereixin oportunitats i recursos per a la pràctica cultural (...) amb vocació d’incidir               
en el territori .  En l’ambit d’estudi  trobem els següents equipaments culturals de proximitat: 45

EQ. CULTURALS DE PROXIMITAT gestió  usuaris activitats  sup.entits 

Centre Cívic Cotxeres Borrell privada: Trànsit projectes 7.007  309  147 

Centre Cívic El Sortidor cívica: Coord. d’Entitats PS 4.498  288  99 

Centre Cultural Albareda cívica: Coord. d’Entitats PS 12.674  272  227 

Centre Cívic Drassanes privada: Progess SL 5.960  243 531 

Casal de Barri Folch i Torres s/d s/d s/d s/d 

Elaboració pròpia a partir dels indicadors culturals de l’Institut de Cultura de Barcelona, Ajuntament de Barcelona 
(2014), de les resolucions de licitació de la gestió dels equipaments de proximitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

45 Font:  Pla Estratègic de Cultura de Barcelona, 2006. 
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BIBLIOTEQUES gestió  usuaris % cobertura (1) punts lectura 

Poble-sec Francesc Boix Diputació de Barcelona 22.104 54,34 72 

Sant Antoni - Joan Oliver Diputació de Barcelona 18.810 49,02 86 

Raval Sant Pau-Santa Creu Diputació de Barcelona 59.540 122,85 84 

Elaboració pròpia a partir de les dades estadístiques de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona (2014. (1)Percentatge de població de l’àrea de referència amb carnet 

 

En el cas de l’aprofitament de la Casa de la Premsa per a ús públic és un tema que                   
s’arrossega des de fa anys amb diverses propostes per fer-ne ús. L’any 2006 l’Ajuntament tenia               
previst habilitar-la com Centre Internacional de la Cultura del Menjar segons la idea de l’artista               
Antoni Miranda, projecte que no va arribar a veure la llum per manca de finançament. Al 2011 es va                   
signar un conveni entre l’Ajuntament i la Diputació per convertir-la en seu de l’exposició permanent               
del Museu de les Arts Escèniques i habilitar així el Museu de l’Institut del Teatre, per al qual ja hi ha                     
un projecte redactat, però que tampoc va arribar a materialitzar-se. 

Desde l’any 2012 l’AMPA de l’Escola Jacint Verdaguer fa ús d’una de les sales de la planta                 
baixa, cedida temporalment fins que finalitzi l’ampliació del centre que està construint el Consorci              
d’Educació. La reivindicació d’aprofitar aquest edifici amb valor històric com a equipament de             
proximitat del barri està impulsada per la Comissió per a la recuperació del Palau de la Premsa i ja                   
estava recollida al Pla de futur 2010-2020 de l’Ajuntament de Barcelona. 

Propostes de continuïtat. 

● Indicadors d’equipaments culturals: museus i espais d’exposició, espais d’arts         
escèniques, espais de concerts, sales de cinema, espais de creació... (font: ICUB,            
Programa “Qualitat dels equipaments culturals” del Pla Estratègic de Cultura de           
Barcelona) 

● Equipaments culturals de territori (Centres Cívics i biblioteques): funcionament i          
programació, treball en xarxa i amb entitats. Anàlisi dels models de gestió dels Centres              
Cívics del territori (gestió ciutadana) 

● Iniciar un procés participatiu per a definir els usos del Palau de la Premsa a partir de les                  
propostes existents i els actors involucrats (Comissió per a la recuperació del Palau de              
la Premsa, Institut del Teatre, Ajuntament de Barcelona...) 

● Espais d’oportunitat: identificació d’equipaments en desús o infra-utilitzats i relació          
amb l’espai públic 

 
Normatives i/o documents relacionats. 

● Pla Estratègic de Cultura de Barcelona (2006) 

● Normatives reguladores dels Centres Cívics 
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5.3.2. REPTE 4.2: POTENCIAR ELS EQUIPAMENTS PÚBLICS COM AGENTS 
DINAMITZADORS DELS BARRIS. 

Propostes prioritzades en els tallers. 

● Aprofitar els equipaments existents com a punts d'activació de l'espai públic. 

○ Analitzar la relació dels equipaments amb l'espai públic (plans) 

● Potenciar el paper dels equipaments públics en la dinamització del Paral·lel. 

○ Possibilitat d’ofertes comuns dels equipaments als tres barris com es fa amb les             
escoles 

● Potenciar l’ús del Mercat de Sant Antoni com a nexe d’unió entre els barris de Poble-sec i                 
Sant Antoni. 

○ Potenciar els fluxos comercials de Sant Antoni cap a Poble Sec 

● Considerar la presència d'equipaments i solars en desús (Talia, Arnau), analitzar-la segons            
les seves característiques específiques i la seva posició al llarg de l’avinguda, 

Aportació tècnica. 

A l’annex 06 es facilita una representació gràfica de tots els equipaments públics de l’àmbit               
d’intervenció (barris de Sant Antoni, del Poble-sec i del Raval). A continuació es resumeixen en les                
següents taules els equipaments educatius, esportius i culturals: 

EQUIPAMENTS  
EDUCATIUS 

Sant Antoni Poble-sec Raval Total 

públics privats públics privats públics privats 

Escoles Bressols (Ed. Infantil). 1 7 3 2 3 1 17 

Escoles (Ed. Infantil i Primària). 1 5 4 3 4 3 20 

Instituts (Secundària i/o Batxillerat). 0 1 3 2 2 4 12 

Formació Professional. 1 3 1 0 2 2 9 

TOTAL 19 18 21 58 

Elaboració pròpia a partir del fitxer de centres educatius del Consorci d’Educació de Barcelona 

 

EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS Sant.Antoni Poble-sec Raval total 

Centres esportius  2 1 2 5 

Piscines 1 1 1 3 

Pistes de petanca i ping-pong 1 5 4 10 

Pistes bàsquet, futbol i poliesportives 1 3 2 6 

TOTAL 5 10 9 24 
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Elaboració pròpia a partir del fitxer de centres esportius del Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona 

Existeixen, a més, certs equipaments que juguen un paper vertebrador en el teixit social dels               
tres barris, a causa de les relacions que generen entre els seus habitants.  

És el cas del Centre d’Urgències i d’Atenció Primària Manso, que concentra quatre Equips              
d’Atenció Primària (Poble-sec, Sant Antoni, Universitat i Via Roma), per la qual cosa té un ús molt                 
intensiu per part dels habitants del barri de Poble-sec. El Centre d’Atenció primària de Drassanes               
dóna cobertura als habitants del Raval Sud, que es complementa amb el CAP Doctor Lluís Sayé                
pert al Raval Nord. 

Una situació similar es dóna amb la xarxa de Mercats municipals alimentaris, que no compta               
amb cap instal·lació al barri del Poble-sec. A causa de la llunyania del mercat del Raval (el de Sant                   
Josep- la Boqueria, ubicat a la Rambla), el mercat de Sant Antoni juga el paper de mercat de barri                   
també per als habitants del Poble-sec. 

Pel que fa a instal·lacions esportives, s’identifica la pista poliesportiva de Les Tres             
Xemeneies com pol d’atracció per als usuaris del Raval , ja que aquest barri compta amb uns                46

equipaments esportius clarament insuficients.  

Com model d’aquesta gestió ciutadana d’equipaments, amb un objectiu clar d’apoderament           
civil mitjançant l’autoorganització i la cooperació, trobem l’espai Calàbria 66 al barri de Sant              
Antoni. La “Comissió Calàbria 66”, federació d’associacions, AMPA, entitats, col·lectius i veïnat, ha             
desenvolupat un innovador procés per definir les necessitats, els usos i la manera de funcionar               
d’aquest espai que al setembre estarà en funcionament . 47

Propostes de continuïtat. 

● Equipaments docents, sanitaris i de proveïment i subministrament : influència en els            
patrons d’ús de l’avinguda, fluxes de vinanants, ús i usuaris. Completar la diagnosi dels              
equipaments amb l’estudi de l’impacte del CUAP Manso, Mercat de Sant Antoni i             
poliesportiu Tres Ximenees en les dinàmiques ciutadanes i els fluxes entre els barris 

● Anàlisis de l’exemple de Calàbria 66 per a explorar formes d’organització entre            
associacions i gestió d’equipaments públics 

 
  

46 font: entrevista amb Eva Lázaro, de l’Associació per Joves TEB, en data 25 de març de 2015 
47 veure explicació del projecte al link: 
 http://www.calabria66.net/wp-content/uploads/2013/01/CAL%C3%80BRIA-66-78-Acte-presentaci%C3%B3-1.pdf 
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6. RESULTATS OBJECTIU 3.  
IDENTIFICACIÓ DE TEMES I REPTES  
A ESCALA DE L’AVINGUDA. 
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Hi ha temes i reptes a escala de l’avinguda del Paral·lel, per als quals el projecte donarà                 
una resposta en forma de criteris normatius i que serviran per redactar el Pla Especial del                
Paral·lel. Aquests temes s’agrupen en: 

 

TEMA 5 
ESPAI PÚBLIC 

REPTE 5.1 
Potenciar la gestió i els usos ciutadans de l’espai públic. 

REPTE 5.2 
Instal·lar mobiliari urbà d’acord als diferents usos. 

REPTE 5.3 
Millorar la mobilitat de l’avinguda 

TEMA 3  
USOS DE LES 
PLANTES BAIXES I 
EDIFICACIONS 

REPTE 6.1 
Equilibrar les activitats econòmiques 

REPTE 6.2 
Recuperar el patrimoni cultural i arquitectònic 
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6.1. TEMA 5: ESPAI PÚBLIC.                                                                         .  
Les obres d’urbanització van modificar substancialment l’espai públic de l’avinguda, amb           

canvis molt rellevants en la configuració espacial dels espais d’estada, el trànsit i fins i tot la                 
seva imatge i identitat.  

6.1.1. REPTE 5.1: POTENCIAR LA GESTIÓ I ELS USOS CIUTADANS DE L’ESPAI 
PÚBLIC. 

Propostes prioritzades en els tallers. 

● Prioritzar l'ús públic de l'espai públic sobre l'ús privat 

○ Analitzar quines necessitats tenen cabuda a l'espai públic de l'avinguda i als seus             
voltants 

○ Analitzar l’ impacte de les terrasses i activitats dels teatre a l'espai públic 

● Fomentar la relació entre espai públic i privat per  fer activitats culturals. 

○ Fomentar que els centres cívics surtin al carrer 

● Treballar els noms dels nous espais públics de l’avinguda del  Paral·lel 

● Conèixer els usos en relació amb l’espai públic, el comerç i d’altres aspectes característics              
de la gent a l'avinguda. Considerar també fluxos de mobilitat. 

○ Estudiar els fluxos entre el Poble-sec cap a Sant Antoni per l'ús sanitari del CAP               
Manso i per l’ús escolar (un 33% d’escolars del Poble-sec estudien a Sant Antoni,              
exemple: l'escola Escolapis). 

○ Estudiar amb profunditat com funciona l'oferta d'escoles, com es fa indistintament           
a Poble-sec i Sant Antoni, per conèixer la mobilitat entre barris per ús d’escoles i               
sanitari 

● Facilitar la connexió entre els espais públics existents als barris 

● Recuperar l’ús ciutadà de l’espai públic de l’avinguda principalment en els punts de             
connexió entre els dos costats. 

● Buscar la possibilitat de realitzar projectes a cada tram per promoure les connexions entre              
els dos costats de l’avinguda. 

○ Analitzar les problemàtiques de cada tram per desenvolupar projectes i solucions           
diferents 

● Considerar la zona del la muralla i el baluard com un espai d'oportunitat que cal potenciar 

○ Santa Madrona com a punt de partida per a itineraris a peu (aprofundir amb el               
Centre d’Estudis de Montjuïc) 

● Promoure activitats i un ús cultural i innovador de l’espai públic de l’avinguda. 
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Aportació tècnica. 

A l’hora de fer la reflexió sobre la gestió de l’espai públic de l’avinguda s’haura de tenir en                  
compte la relació que aquesta manté amb els espais públics del seu voltant (Annex gràfic 10). La                 
trama de l’Eixample concentra la majoria del seu espai públic a l’avinguda Mistral i als patis d’illa                 
(compta amb sis jardins interior d’illa), pendent de la urbanització dels espais perifèrics del Mercat.  

El Poble-sec es caracteritza per un teixit dens i carrers de secció més reduïda, amb tres                
espais públics tocant l’avinguda (Ocellets, Bella Dorita i Tres Ximeneies), nombroses places de             
petita dimensió a l’interior del barri (Santa Madrona, Navas, Setge 1714, Sortidor) i espais verds de                
major envergadura a l’extrem sud (jardins de Walter Benjamin i Hortes de Sant Bertran).  

Al Raval es conforma un eix d’espais públics a partir de la Rambla del Raval - Sant oleguer -                   
Avda drassanes i els espais annexos (Pl. d’Aureli Capmany - Pl. Vázquez Montalbán- Pl. Salvador               
Seguí - Jardins de les Voltes d’en Cirés). A banda d’aquests, la Pl. de Folch i Torres, els jardins de                    
Sant Pau del Camp i la Pl. de la Banquerna guarden una relació molt més propera amb l’avinguda.  

Al llarg de l’avinguda trobem els següents espais d’oportunitat per a la reflexió conjunta              
sobre la gestió dels seus usos: els jardins de les Tres Ximeneies, els plans del Paral·lel                
(recentment finalitzats), la Plaça Folch i Torres (per a la qual ja existeix un projecte de                
remodelació), els jardins de Sant Pau del Camp i la plaça de la Blanquerna. Els Pavellons 1 i 2 de la                     
Fira de Barcelona, el CC Cotxeres Borrell, el Teatre Arnau, el Museu Marítim de Barcelona i la pista                  
poliesportiva de les Tres Ximeneies són els equipaments públics que mantenen una relació més              
estreta amb l’espai públic de l’avinguda, susceptible de ser re-pensada i potenciada amb aquest              
procés.  

Es considera que la caracterització física dels espais (projecte de mobiliari), el usos que s’hi               
faran (la seva gestió) i la seva identitat (el nom dels plans de nova creació del costat Eixample)                  
s’hauran de treballar de manera conjunta en la propera fase del procés. 

Propostes de continuïtat. 

● Música al carrer: normativa aplicable, situació actual i expectatives 
● Fer un llistat de possibles noms per als plans del costat Eixample (entre dos i tres per                 

espai) per a presentar a la Ponència de Nomenclàtor de l’Institut de Cultura de              
Barcelona 

● Estudiar amb els tres districtes la modificació dels procediment de gestió d’activitats            
per part de la ciutadania als espais públics de l’avinguda, a partir de la revisió de les                 
ordenances “d’ús de les vies i dels espais públics de Barcelona” (1999) i “de mesures               
per fomentar i per garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona”             
(2005) 

● Integrar l’ús dels espais públics per part dels equipaments en la seva programació. 

Normatives i/o documents relacionats. 

● Ordenació singular de terrasses de l’Avinguda del Paral·lel (pendent d’aprovació) 
● Ordenança d’ús de les vies i els espais públics de Barcelona (1999) 
● Ordenança per fomentar i per garantir la convivència ciutadana a l’espai públic (2005) 
● Projecte de remodelació de l’avinguda del Paral·lel (2013) i els seus extrems (2015) 
● Ordenança d’activitats i dels establiments de concurrència pública de Barcelona (2003) 
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6.1.2. REPTE 5.2: INSTAL·LAR MOBILIARI URBÀ D’ACORD ALS USOS. 

Propostes priortizades en els tallers. 

● Promoure condicions perquè l’avinguda del Paral·lel tingui espais d’estada i un ús més             
enllà de la circulació. 

○ Dotar de mobiliari els plans. 

○ Segons el tram de l’avinguda, el mobiliari pot ser utilitzat de forma diferent             
(exemple: bancs a la zona d'oci nocturn). 

● Treballar la possibilitat que l’avinguda sigui una via verda (com a tipologia anàloga al              
passeig de Sant Joan). 

○ Ampliar al màxim la presència de zones verdes al llarg de l'avinguda. 

Aportació tècnica. 

El projecte d’urbanització de l’avinguda no va contemplar la ubicació de cap tipus d’element              
de mobiliari (a excepció d’un nombre reduït de cadires en els nous plans), pendent del disseny                
d’una proposta integral que donés resposta a tota l’avinguda, tant en la seva secció tipus com en                 
els espais públics característics existents i els de nova creació. 

Es proposa, doncs, desenvolupar un projecte que vagi més enllà de la col·locació de peces al                
llarg de les voreres; que es tracti més aviat d’una proposta que integri la presència de zones verdes                  
al llarg de l’avinguda i que generi espais d’estada de qualitat d’acord amb la naturalesa de cada                 
tram de l’avinguda. No obstant això, certs elements ja executats (com ara la disposició del carril                
bici, l’emplaçament dels guals o dels punts d’il·luminació) condicionaran en certa mesura la             
solució final. 

En la reflexió conjunta sobre l’adequació d’aquest espai públic tindrà un protagonisme cabdal             
la ubicació de les terrasses dels establiments de restauració. Durant aquesta fase ja han estat               
objecte d’una primera proposta d’ordenació que, tot i no haver estat aprovada encara, estableix les               
bases per a la seva disposició definitiva. Serà necessari, doncs, incloure aquest criteris en els               
principis del projecte per a la proposta d’adequació de l’espai públic de l’avinguda. 

La caracterització de l’avinguda, tot recollint la proposta del Pla de Millora del Paral·lel de               
dividir-la en quatre trams, es pot consultar amb detall als annexos gràfics 03-05. 
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Propostes de continuïtat 

● Analitzar com la gent es mou i creua l'avinguda, en especial els moviments de població               
entre els barris 

● Estudiar amb els tres districtes la modificació dels procediment de gestió d’activitats            
per part de la ciutadania als espais públics de l’avinguda, a partir de la revisió de les                 
ordenances “d’ús de les vies i dels espais públics de Barcelona” (1999) i “de mesures               
per fomentar i per garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona”             
(2005) 

● Integrar l’ús dels espais públics per part dels equipaments en la seva programació             
regular 

Normatives i/o documents relacionats.  

● Ordenació singular de terrasses de l’avinguda del Paral·lel (pendent d’aprovació) 

● Ordenança d’ús de les vies i dels espais públics de Barcelona (1999) 

● Ordenança de mesures per fomentar i per garantir la convivència ciutadana a l’espai             
públic de Barcelona (2005) 

● Projecte de remodelació de l’avinguda del Paral·lel (2013) i els seus extrems (2015) 
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6.1.3. REPTE 5.3: MILLORAR LA MOBILITAT A L’AVINGUDA. 

Propostes prioritzades en els tallers. 

● Avaluar com s'ha modificat la mobilitat després de les obres (rodada, vianants, ciclistes, 
etc.). 

○ Analitzar els problemes de circulació de vehicles a l’hora d’entrar als 3 barris, 
especialment al Poble-sec. 

○ Analitzar la mobilitat longitudinal, especialment  respecte del trànsit de bicicletes. 

○ Desenvolupar un document d’anàlisi de mobilitat i fluxos. 

○ Facilitar la mobilitat transversal. 

○ Estudiar la càrrega contaminant conseqüència de la mobilitat. 

○ Pacificació dels carrers Aldana i Marqués del Campo Sagrado. 

● Visibilitzar els problemes de convivència entre els diferents mitjans de transport i els 
diferents usos que se’n fa (per on circulen i on aparquen, per exemple). 

○ Evitar la invasió del trànsit als plans per part de bicicletes i motocicletes 

● Revisar els projectes dels extrems de l’avinguda per integrar-los i millorar-ne 
l’accessibilitat. 

● Millora de les connexions viàries des del Paral·lel amb la muntanya de Montjuïc 

○ Funicular no només per els turistes 

Aportació tècnica 

Un dels aspectes més modificats per les obres d’urbanització recentment finalitzades és            
aquell que té a veure amb la mobilitat, amb un impacte molt important tant pel que fa a l’ús                   
quotidià de l’avinguda com a la manera de relacionar-se amb l’interior dels tres barris. 

Des del punt de vista de la mobilitat rodada, els canvis principals tenen a veure amb la                 
manera com els vehicles accedeixen al Poble-sec (que ja no es fa directament quan transiten en                
direcció est-oest) i en la seva incorporació des de Sant Antoni a l’avinguda. Pel que fa a les                  
bicicletes, el trasllat del carril bici al centre de la plataforma viària ha alliberat una de les voreres de                   
la proximitat de les bicicletes (oi facilita, per exemple, l’accés a les escombraries) però presenta               
disfuncions relacionades amb els encreuaments i la seva continuïtat, especialment als extrems i             
els plans creats al costat de l’Eixample . En relació amb el trànsit vianant, la continuació de la                  
vorera als encreuaments de trànsit rodat al costat Poble-sec no ha estat sempre acompanyada              
amb les pertinents mesures de senyalització (cas de plaça de la Bella Dorita). 

Es considera necessari fer una avaluació tècnica detallada de l’impacte de la reforma en la               
mobilitat de l’avinguda i dels fluxos al territori circumdant, per així incorporar les possibles              
solucions que es consideren a les futures propostes.  
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Propostes de continuïtat. 

● Anàlisi de la mobilitat rodada conseqüència de la remodelació de l’avinguda 

● Anàlisi de  la mobilitat ciclista i vianant conseqüència de la remodelació de l’avinguda 

● Anàlisi de com la gent es mou i creua l'avinguda, en especial els moviments de població                
entre els barris 

Normatives i/o documents relacionats. 

● Ordenança d’ús de les vies i dels espais públics de Barcelona (1999) 

● Projecte de remodelació de l’avinguda del Paral·lel (2013) i els seus extrems (2015) 
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6.2. TEMA 6: USOS A LES PLANTES BAIXES I EDIFICACIONS.           .  

6.2.1. REPTE 6.1: EQUILIBRAR  LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 

Propostes prioritzades en els tallers. 

● Definir els usos dels locals de pública concurrència del Paral·lel i equilibrar l’ús que en fan                
tant el públic local dels barris, el de la ciutat i els visitant. 

Aportació tècnica. 

La regulació dels usos és una reclamació de les associacions del territori i dels mateixos               
comerciants amb interessos econòmics a l’avinguda. El Pla de millora de 2010 inclou, en l’actuació               
10, la “redacció del pla d’usos” i contempla la “creació d’establiments que potenciïn la centralitat               
del Paral·lel i la seva revitalització” i “potenciar el desenvolupament d’activitats i establiments             
turístics a la zona, que afavoreixin un increment en el flux de visitants”. Aquest enfocament serà el                 
que s’hagi de reconsiderar en la redacció d’aquesta normativa, ja que els interessos identificats al               
llarg de la primera fase consideren prioritari el manteniment de l’equilibri entre activitats “locals” i               
“turístiques”. 

S’ha fet una primera diagnosi de l’estat dels baixos comercials de l’avinguda mitjançant el              
treball de camp realitzat a l’abril de 2015, i s’hi ha identificat 213 establiments comercials actius. 

COMERÇ MINORISTA  SERVEIS (excepte restauració) RESTAURACIÓ I HOSTALERIA 

Alimentació 18 Finances 12 Restaurant 34 

Tèxtil, calçat i pell 8 Agència de viatges 3 Bar- cafeteria 41 

Material de construcció 9 Espectacles /teatre 5 Forn- fleca 6 

Automoció 6 Sala d’oci 4 Hotel 6 

Loteria i tabacs 3 Altres serveis 22 Hostal 1 

Altres comerços minoristes 28 Benzinera 3 Residència 1 

 Farmàcia 3 Restaurant 34 

L’actualització d’aquesta diagnosi, amb l’anàlisi del tipus d’oferta comercial, de demanda i            
d’usuaris, serà el treball que caldrà desenvolupar en la següent fase, com a pas previ per a la                  
redacció del pla d’usos dels establiments de pública concurrència de l’avinguda. 

Propostes de continuïtat. 

● Actualització de la diagnosi i redacció de criteris d’ordenació per al Pla d’usos             
d’establiments de pública concurrència de l’avinguda. 

Normatives i/o documents relacionats. 

● Ordenança d’activitats i dels establiments de concurrència pública de Barcelona (2003) 
● Pla especial d’establiments de pública concurrència i d’altres activitats a Ciutat Vella 
● Pla especial d’establiments de pública concurrència i d’altres activitats a Poble-sec           

(pendent d’aprovació definitiva) 
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6.2.2. REPTE 6.2: RECUPERAR EL PATRIMONI CULTURAL I ARQUITECTÒNIC. 

Propostes prioritzades en els tallers. 

● Prioritzar un equipament públic-cultural a la zona de l’avinguda Paral·lel - Teatre Arnau. 

○ Revalorar el patrimoni arquitectònic del Paral·lel. (Teatre Arnau / Talia /Baluard de            
la muralla,etc.). 

○ No fer un pàrquing al solar de l’antic Teatre Talia. 

○ Creació d’un museu marítim etnològic. 

○ Creació d’un centre d’interpretació de les muralles de Barcelona. 

● Aprofitar l’entorn de la muralla amb espais amables i accessibles per al públic i impulsar               
l’obertura pública dels jardins del Baluard. 

● Reactivar el Teatre Arnau com a actiu arquitectònic, històric i cultural del Paral·lel. 

○ Fer un centre d’interpretació de les arts escèniques (història i investigació) al            
Teatre Arnau. 

Aportació tècnica. 

Recuperar i posar en valor el patrimoni cultural de l’avinguda és un dels principals reptes               
identificats per la ciutadania; ampliar aquesta percepció no només pel que fa als seus recursos               
materials i arquitectònics sinó al conjunt de les seves manifestacions culturals. Com a elements              
més significatius de patrimoni arquitectònic al llarg de l’avinguda (catalogats per l’Ajuntament de             
Barcelona) trobem: Drassanes Reials i el Baluard de Drassanes o Santa Madrona, (inclosos els              
jardins del Baluard), Teatre Arnau, Sala El Molino, conjunt d’habitatges del carrer de Vilà i Vilà, 74                 
(principis del s. XX), antic hotel de l’Exposició Internacional de 1929, habitatges del carrer de               
l’Aldana 1 i 5. El Teatre Arnau, quant a la seva consideració com a equipament públic, ja ha estat                   
tractat en l’apartat “5.2.3. Equipaments”. La sala El Molino, actualment en funcionament, i els              
conjunts d’habitatge catalogats no necessiten en aquest moment cap intervenció de mantinent ni             
posada en valor que es pugui incloure en aquest procés. 

Els esforços de posada en valor patrimonial s’han de concentrar, doncs, en el conjunt              
monumental de les Drassanes Reials. L’imminent trasllat de la sala de venipunció del Baluard obre               
la possibilitat d’ubicar-hi nous usos, que afavoreixin la permeabilització dels jardins del Baluard,             
per a la posada en valor del Baluard de Santa Madrona i la muralla i s’haurà de repensar, per tant, la                     
relació de les Drassanes amb l’avinguda del Paral·lel, una relació que sempre ha passat per               
prioritzar la vialitat rodada i no per l’aprofitament d’aquest espai públic i monumental, que es pot                
convertir en un dels espais representatius de l’avinguda. 

Per altra banda, la necessitat de recuperar el Teatre Arnau, espai sense ús des de fa una                 
desena d’anys al cor simbòlic i geogràfic de l’avinguda, ha esdevingut el punt de trobada d’entitats,                
col·lectius, empreses i institucions amb interessos normalment ben allunyats. 

Es tracta d’un edifici propietat municipal, amb un nivell C de protecció patrimonial, que el               
catàleg municipal de patrimoni arquitectònic defineix així: “Edifici d'espectacles concretat en una            
nau central que, en façana, oculta la sala teatral i la coberta a dues aigües de la construcció. A                   
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banda i banda d'aquest cos, es desenvolupen dos volums laterals ocupats per diversos serveis,              
alguns dels quals són aliens al mateix teatre. La façana principal és molt senzilla; la composició                
incorpora diferents obertures rectangulars en nombre decreixent en alçada. El més destacable és             
el coronament esglaonat i acabat a la part superior per una peça escultòrica situada a l'eix de la                  
composició. L'estructura que aguanta el fals sotre és de perfils laminats units per reblons en un                
estat de conservació molt deficient, com la resta de la coberta .” 48

El seu futur ús ha estat objecte de debats i propostes des del mateix moment en què hi va                    
finalitzar l’activitat l’any 1994, i en els darrers temps amb molta més intensitat. El Pla de Millora del                  
Paral·lel ja deia el 2010, en la seva acció 18 “Definició de nous usos per al Teatre Arnau”, una                   
proposta per a adequar aquest espai com a cafè-concert amb una programació d’espectacles             
vinculats amb el cabaret, el music-hall i el teatre de varietats. Associacions com Talia-Olympia o la                
“Plataforma Salvem l’Arnau” fa anys que fan difusió d’aquest clam mitjançant l’organització de             
trobades, actuacions artístiques i presència en els mitjans de comunicació. La “Plataforma            
Recuperem el Teatre Arnau”, espai aglutinador de totes les entitats culturals i socials del territori               
interessades en aquesta reivindicació, reclama la necessitat de recuperar aquest espai com a             
centre no només d’expressió artística, sinó també, i sobre tot, de transformació social des de la                
cultura de proximitat. 

Propostes de continuïtat. 

● Anàlisi del model cultural: indicadors de consum cultural (font: Barcelona dades cultura            
ICUB, ADETCA, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya...) 

● Donar suport als moviments socials que reivindiquen el Teatre Arnau, per a garantir que              
la definició dels seus nous usos es faci amb un procés participatiu que garanteixi la               
viabilitat de les propostes i el compromís de l’Ajuntament per la seva execució. 

Normatives i/o documents relacionats. 

● Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010) 

● Pla Estratègic de Cultura de Barcelona (2006) 

 

  

48 Fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona 
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7. RESULTATS OBJECTIU 4.  
COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ. 
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7.1. ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ.                                                       .  

S’ha redactat un Pla de Comunicació que estableix els objectius de comunicació, el tipus de               
missatge i la restratègia a seguir amb els diferents públics objectius. Tot i que la prioritat és                 
arribar a les entitats més representatives dels tres barris, per tal de conformar l’Espai de Treball                
Compartit, també s’estableixen estratègies de comunicació amb els altres dos segments de            
públic identificat. 

7.1.1. Entitats participants a l’Espai de Treball Compartit. 

Amb aquestes entitats, on s’inclouen espais aglutinadors dels tres barris (federacions o            
coordinadores d’entitats, unons d’associacions, etc) i els departaments de l’Ajuntament          
involucrats, s’estableixen contactes directes per a generar el seu interès, fer-ne un            
acompanyament continu i afavorir la seva participació continuada a l’Espai de Treball Compartit.             
Els objectius de comunicació amb ells són: 

● Generar interès sobre el procés als actors clau de cada barri (entitats de l’ETC) i els                
departaments de l’Ajuntament 

● Garantir la transparència entre l’equip dinamitzador i els membres de l’ETC 

● Tenir una comunicació dins de l’ETC eficaç i còmoda per a tothom, i que els membres de                 
l’ETC puguin compartir les seves activitats per a potenciar el sentiment de grup. 

La estratègia amb aquest grup es basa en la comunicació directa, donant-lis informació del              
procés en persona (trobades, entrevistes, reunions) i de manera molt detallada (explicant i             
incorporant-los al disseny dels objectius, la metodologia...), generant confiança amb ells i            
participant als seus espais i activitats cotidianes en la mesura de lo posible. La comunicació               
interna entre els membres de l’ETC es farà mitjançant el mail i les reunions periódiques de                
treball. 

7.1.2. Entitats, col·lectius i associacions vinculades amb els membres de l’ETC. 

Per a identificar les necessitat i interessos d’aquests actors cap a l’Avinguda i així poder               
integrar-los al procés, es realitzaran entrevistes i trobades de presentació personalitzades, per a             
assolir els següents objectius de comunicació: 

● Donar a conèixer i Integrar al procés a les entitats, col·lectius i persones representades              
i/o que poden ser mobilitzades per les entitats de l’ETC i tenen una relació o interés                
directe amb l’Avinguda 

● Garantir la continuïtat en el procés de les entitats, col·lectius i persones representades i/o              
que poden ser mobilitzades per les entitats de l’ETC i tenen una relació o interés directe                
amb l’Avinguda 

Es farà un tipus de comunicació similar al dels membres de l’ETC (amb contacte directe,               
donant informació amb detall), amb l’objectiu d’engrescar-los al procés i garantir que hi participin              
de manera continua. Aquesta tasca es va començar a desenvolupar als espais de devolució, on               
es va entrar en contacte directe amb nombroses entitats no participants a l’Espai de Treball               
Compartit. 
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7.1.3. Població en general. 

Si bé el públic principal de la comunicació d’aquesta fase son les “entitats aglutinadores” i,               
en menor mesura, el teixit associatiu en general dels tres barris, també s’ha de definir com es vol                  
transmetre el que està passant amb la ciutadania en general. Per això es defineixen els següents                
objectius de comunicació amb aquest grup: 

● Generar interès entre el veïnat i les entitats, col·lectius i persones representades i/o que              
poden ser mobilitzades per les entitats de l’ETC però que no tenen una relació o interés                
directa amb l’Avinguda, per què participin en la segona fase del projecte 

● Informar sobre la proposta d’ordenació singular de terrasses de l’IMPU 

L’estratègia es basa fonamentalment en la publicació d’articles i/o notes informatives als            
mitjans de comunicació locals i motjançant els mitjans habituals de Raons públiques: 

● Article “Avinguda del Paral·lel: apostem per una participació més àmplia”, diari Zonasec,            
20 d’abril 2015 

● Article “Avinguda del Paral·lel: cap a una planificació des dels barris”, a la revista de               
l’Associació de Veïns de Sant Antoni”, abril 2015 

● Post “Procés participatiu per a la planificació integral de l’Avinguda del Paral·lel·, blog de              
Raons públiques, 14 d’abril 2015 

● Article “El futur del Paral·lel, el futur de Sant Antoni”, al full informatiu de Sant Antoni                
Comerç, maig de 2015 

● Post “Pensem en Paral·lel: reptes per a construir ponts entre barris”, al blog de Raons               
públiques, 8 de juny de 2015 

● Article ““Pensem en Paral·lel: reptes per a construir ponts entre barris” a la reviste de               
l’Associació de Veïns de Sant Antoni, juny 2015 

● Fragment d’entrevista a l’article “La Mesa del Paral·lel debatrà la proposta [del teatre             
Arnau] amb el veïnat”, El Periódico, 7 de juny 2015 

Per altra banda, s’ha realitzat un video d’aproximadament 4 minuts que resumeix aquesta               
primera fase, amb intervencions d’alguns dels actors involucrats i recollint les diferents activitats             
desenvolupades. S’ha projectat a les devolucions a Poble-sec i Sant Antoni, i serà utilitzat per a la                 
presentació de la segona fase. 
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7.2. IDENTITAT DEL PROCÉS: IMATGE GRÀFICA I NOM.                    .  

La definició de la identitat gràfica i el nom del procés és un objectiu no menor d’aquesta                 
primera fase. El fet de que la majoria d’activitats contemplades no fossin dirigides a la ciutadania                
en general (i, per tant, no necessitèssin una convocatòria pública àmplia) va permetre incorporar              
la definició de la identitat dins de les dinàmiques plantejades per a consolidar el grup impulsor                
(Espai de Treball Compartit), sense haver de fer-ho al principi del projecte. 

Es considera que decidir-ho d’una manera conjunta amb els participants contribueix a            
potenciar els vincles entre els actors, a generar un major sentiment d’apropiació cap al projecte i                
a garantir que les sensibilitats de tothom es vegin reflectides en la identitat pública del procés. 

El taller sobre la identitat, els valors que es volen transmetre amb el nom i la imatge gràfica                  
que l’haurà d’acompanyar es va fer a la tercera sessió de treball de l’Espai de Treball Compartit,                 
amb la presència de XX entitats. Abordar-lo d’aquesta manera, quan ja la majoria del treball               
d’anàlisi i de definició de reptes s’havia fet, va permetre que els eslògans i noms recollissin les                 
reflexions i debats dels tres mesos de treball. 

En la tercera sessió de treball de l’ETC es va fer una explicació de la manera de comunicar i                   
de la imatge gràfica d’altres processos participatius similars, tant a Barcelona com a fora, per               
tenir una referència sobre les diverses maneres de divulgar, transmetre la informació i fer-ho              
d’una manera atractiva per a la població. 

      
Propostes prèvies de logotip 

Després de recollir la pluja d’idees, l’equip dinamitzador va elaborar quatre propostes, tant             
d’eslògan com de logotip per acompanyar-lo, que es van sotmetre a votació entre tots els               
membres de l’Espai de Treball Compartit. Es va escollir la proposta següent (amb 9 vots sobre                
els 15 que van participar-hi), amb el text “Pensem en Paral·lel”. 
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8. RESULTATS OBJECTIU 5.  
INFORMACIÓ DE L’ORDENACIÓ  
SINGULAR DE TERRASSES. 
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La reflexió sobre la redacció de l’ordenança singular de terrasses per a l’avinguda del              
Paral·lel era una de les activitats a desenvolupar en aquests primers mesos del procés              
participatiu. Quan es va plantejar el tema a l’Espai de Treball Compartit, però, es va entendre que                 
la ubicació dels vetlladors hauria de ser part de la planificació integral del conjunt de l’espai                
públic de l’avinguda, prevista a la segona fase del procés, i per tant no havia lloc per fer-ho en                   
aquest moment.  

Es va decidir, juntament amb el Comissionat de Participació Ciutadana, Hàbitat Urbà i             
l’Institut Municipal de Paisatge Urbà (IMPU), fer un procés independent, fonamentalment           
informatiu cap a la ciutadania i als operadors de l’avinguda, per poder aprovar el més aviat                
possible una primera ordenació, que després fos revisada al llarg del procés a llarg termini. Les                
ordenacions singulars de terrasses són normatives fàcilment modificables pel que fa a la seva              
tramitació, i per tant es prioritza aprovar una proposta en el curt termini que després pugui ser                 
revisada amb la reflexió general sobre el conjunt de l’avinguda. 

Es va plantejar un treball orientat a contribuir a un major consens sobre el projecte entre els                 
operadors i veïns, mitjançant l’intercanvi d’informació entre tècnics redactors, veïns dels barris i             
operadors de l’avinguda del Paral·lel.  
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8.1. INFORMACIÓ PÚBLICA.                                                                          . 

8.1.1. Objectius. 

L’objectiu principal va ser informar als operadors d’establiments de pública concurrència i            
als veïns i a les veïnes de l’impacte de la normativa, prèviament a la seva a aprovació. 

8.1.2. Activitats. 

Es van convocar dues session informatives públiques els dies 28 de març (al CC Sortidor,               
24 assistents) i el divendres 8 de maig (al CC Cotxeres Borrell, 20 assistents). Les convocatòries                
es van fer mitjançant la col·locació de cartelleria al carrer, la visita a cada establiment de pública                 
concurrència de l’avinguda, l’enviament de mails de convocatòria general a les bases de dades              
de persones relacionades amb el procés i amb els canals habituals de l’equip dinamitzador.  

8.1.3. Descripció. 

En ambdues sessions, tras una breu contextualització normativa per part de l’equip            
dinamitzador, els tècnics de l’IMPU van explicar la proposta d’ordenació que s’estava esbossant             
des del departament municipal. Es va fer una descripció minuciosa de com afectava la proposta               
d’ordenació a cada tram de l’avinguda i quina era la imatge que aquesta ordenació perseguia per                
a l’avinguda. Des de l’IMPU es defensa que és una proposta molt poc invasiva amb l’espai públic,                 
que va ser redactada amb els següent criteris de projecte: 

● No es posaràn terrasses als nous espais de vianants creats a la vorera de l’Eixample - “els                 
plans”,  recollint reivindicacions veïnals. 

● Transposició directa de les condicions de distància contemplades a l’ordenança general,           
amb l’excepció dels 5 metres lliures que s’han de deixar al davant dels portals d’edificis               
(que es redueixen a 4 per a mantenir l’homogeneitat a les voreres de l’avinguda i evitar                
major impacte en operadors). 

● Les voreres de trobada dels carrers abocant l’avinguda es consideren espais lliures de             
terrasses, perquè es consideren espais públics. Es donarà, per tant, un tractament            
preferent per al vianant als nous espais de vianants creats al costat Poble-sec. 

● S’evitarà la massificació d’elements complementaris de las terrasses, per no saturar           
visualment l’avinguda. 

● Les mesures en les zones de Sant Pau i la plaça Raquel Meller- Teatre Arnau tindran                
caràcter temporal fins que no se determini el futur d’aquests espais. 

Als torns oberts de paraules es van recollir totes les opinions i observacions dels              
assistents, (fonamentalment operadors), amb l’objectiu d’estudiar l’incorporació d’quelles        
observacions que no fosin contradictòries amb els principis de projecte i que ajudin a atenuar               
l’impacte de la proposta sobre els negocis de l’avinguda i a recollir les inquietuts dels veïns                
participants.  
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8.2. ASSESSORAMENT A ESTABLIMENTS.                                                .  

8.2.1. Objectius. 

L’objectiu principal va ser realitzar un acompanyament personalitzat i assessorament          
permanent als operadors. 

8.2.2. Activitats: 

Es van desenvolupar dues activitats: 

● Obertura en el local de Raons públiques d’un espai permanent d’informació sobre la futura              
ordenança singular de terrassas per l’avinguda. 

● Recollida d’informes personalitzats dels operadors afectats per l’ordenació, per a la seva            
revisió per part dels tècnics. 

8.2.3. Contingut. 

Prèviament a cada una de les sessions d’informació pública es van visitar tots els              
comerços de restauració de l’avinguda del Paral·lel per a informar-los personalment de la             
redacció de la nova ordenança de terrasses i convocar-los a la sessió informativa. 

Així mateix, l’equip dinamitzador va habilitar un espai d’assessorament, informació i           
recollida d’observacions per als restauradors de l’avinguda, al local de Raons públiques al barri              
de Poble-sec. En aquest espai els operadors podien recabar informació sobre l’afectació del seu              
negoci, consultar els plànols de la proposta i rebre explicacions tècniques relatives a qualsevol              
aspecte relacionat amb l’ordenació de terrasses. Totes les consultes i incidències eren recollides             
en la seva respectiva fitxa, on es registrava l’afectació a l’establiment i els requeriments de cada                
operador a l’equip redactor de la normativa. El conjunt d’aquestes incidències va ser traslladat              
als tècnics de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà en data 6 de maig, per al seu estudi i l’anàlisi                   
de la posible introducció de modificacions en la proposta d’ordenança. 

Al mateix temps, l’equip dinamitzador fa un acompanyament específic a la Comissió de             
Terrasses de la Plataforma veïnal Som Paral·lel, des de la qual es recoltza en molts punts la                 
proposta d’ordenació presentada. 

8.2.4. Eines. 

A continuació es descriu el contingut de cada fitxa que es va recollir. 

Dades bàsiques: 

Nom propietari:  

Nom del local  

Adressa:  

Email:  

Telèfon:  

Individual / Associat  
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Data consulta  

Impacte físic i afectació de la normativa: 

NORMATIVA Comentaris 

Nombre i ubicació de les taules  

Elements complementaris a la terrassa  

Mobiliari i elements urbans pròxims  

Distàncies i tipus de façanes a les quals donen les taules  

Distàncies a sortides de metro o elements de circulació pròxims  

Impacte en el rendimient del seu negoci. 

 

Relació amb els veïns 

 

Afectación de la normativa 

 

Propostes i alternatives 

 

 

8.3. SITUACIÓ ACTUAL I CONTINUÏTAT.                                                    . 

La proposta d’ordenació, en línies generals, és percebuda com a protectora de l’espai             
públic per la majoria dels assistents a les sessions informatives. L’impacte sobre l’activitat dels              
operadors de restauració es tracta de reduir sense renunciar als criteris que estructuren el              
projecte, tot i que la pròpia aplicació de les condicions establertes a l’ordenança general fan               
complexa aquesta tasca. 

Al moment de redactar aquest informe (juliol 2015) la proposta d’ordenació singular de             
terrasses de l’avinguda del Paral·lel no ha estat presentada a aprovació a la Comissió Tècnica de                
Terrasses de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà. Per aquesta raó queda pendent la realització              
de la jornada final de devolució, en la qual explicar els canvis que s’hagin introduït respecte a la                  
sessions anteriors. La realizació d’aquesta sessió, doncs, serà responsabilitat de l’equip que            
asumeixi la continuïtat del procés. 
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9. QUADRES RESUM. 
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OBJECTIU 1: ENFORTIMENT DEL GRUP IMPULSOR ETC I MILLORA DE LA PARTICIPACIÓ 

TEMA 1 
 
ESPAIS DE 
GESTIÓN I RELACIÓ 
ENTRE ENTITATS 
DELS BARRIS I 
ADMINISTRACIÓ. 

 

REPTE 1.1 
 
Construir eines per 
afavorir la relació 
d’entitats i 
d’associacions 
 

Aprofitar els espais del procés per crear un espai de          
coordinació, segon les necessitats i les motivacions dels        
participants. 

Conèixer i detectar les prioritats del teixit associatiu a cada          
barri. 

Reforçar els vincles de les associacions i de les entitats envers           
el Paral·lel 

Aprofitar els espais de trobada existents: Fem Paral·lel, Fira de          
la Terra, Mostra d’Entitats, Festes Majors 

Hi ha noves associacions i espais de relació entre entitats i           
col·lectius que fins ara no estan presents en aquest espai.          
Caldria treballar-ne la inclusió en un futur: Calàbria 66, la Base,           
Plataforma Som Paral·lel, Plataforma recuperem el Teatre       
Arnau, Unió de veïns del Poble-sec. 

REPTE 1.2 
 
Millorar la gestió de 
l’administració 
municipal a l’avinguda 
del Paral·lel 

Augmentar la implicació dels Districtes de l’Eixample i de Ciutat          
Vella, ja que el de Sants-Montjuïc té ara més protagonisme. 

Millorar la coordinació entre els tres districtes i les diferents          
àrees de l’Ajuntament per a la gestió de l’avinguda. 

Fer una sola estructura administrativa sobre el Paral·lel, fer un          
espai de coordinació i de trobada (podria ser l’Espai de Treball           
Compartit actual - Comissionat del Paral·lel, oficina entre els         
tres districtes.). 

REPTE 1.3 
 
Facilitar la trobada   
entre els comerciants   
dels barris i l’avinguda 

Potenciar la relació entre els comerciants de l’avinguda,        
mitjançant un treball de sensibilització entre els empresaris        
dels tres barris i facilitar els mecanismes necessaris per         
afavorir la integració dels comerços regentats per persones        
estrangeres 

Promoure la constitució d’un Eix comercial de l'avinguda del         
Paral·lel tot treballant “des de les bases” amb els actors          
involucrats (administració, operadors privats i associacions de       
comerciants) 

Disposar d’un tècnic dinamitzador per a implementar una        
estratègia i un pla operatiu per al desenvolupament de l’Eix          
comercial 
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OBJECTIU 2: IDENTIFICACIÓ DE TEMES I REPTES A ESCALA DEL TRES BARRIS 

TEMA 2 
 
PROMOCIÓ I 
DESENVOLUPAMEN
T CULTURAL 
 
 

 
 
REPTE 2.1 
 
Suport als espais de    
creació artística i a la     
cultura emergent i de    
proximitat 
 

Recolzar els nous espais de creació artística, tallers d’artesania,         
exposició i socio-culturals del Poble Sec. 

Donar un espai propi i rellevant a la cultura emergent dels 3            
barris amb una visió multidisciplinària de les arts (no només en           
arts escèniques) 

Recuperar la memòria cultural pròpia del Paral·lel sense caure         
en la nostàlgia. 

Donar suport als locals de petit format amb programació         
musical i teatral. 

Potenciar la cultura popular de les arts escèniques del Paral·lel          
per a rescatar la seva identitat pròpia. 

Establir un programa anual d’esdeveniments ciutadans a       
l’avinguda Paral·lel. 

Elaborar rutes culturals al Paral·lel i la seva àrea d’influència. 

REPTE 2.2 
 
Potenciar l’ús local dels    
equipaments i  
institucions culturals  

Millorar i intensificar la comunicació i la relació entre les          
institucions culturals (museus, fundacions, Institut del teatre       
etc) i els centres d'ensenyament, no només artístic.  

Millorar la imatge dels teatres. (Visibilitzar-los més). 

Crear un clúster cultural d’arts escèniques i musicals al Paral·lel. 

TEMA 3 
 
PROMOCIÓ I 
DESENVOLUPAMEN
T ECONOMIC 

REPTE 3.1 
 
Dinamització comercial  
protegint el comerç de    
proximitat 

Fomentar les idees i motivacions dels comerciants locals per a          
innovar els seus serveis i atreure nous públics 

Protegir el comerç de proximitat i la diversitat del petit i mitjà            
comerç a l’avinguda. 

Potenciar l'atractiu de l’avinguda cap a inversors. 

Integrar el Paral·lel com a pol d’atracció dins de l’oferta turística           
de Barcelona. 

Proporcionar assessorament als comerços tradicionals dels 3       
barris que vulguin innovar 

Donar suport i facilitats a iniciatives de comerç més diverses i           
innovadores 

Obrir mercat per al consum local i familiar dels tres barris, com            
a potencials consumidors 

Posicionar el Paral·lel com a eix gastronòmic 

Consolidar i identificar l'Avinguda com un espai d'oci nocturn 

TEMA 3 
 
PROMOCIÓ I 
DESENVOLUPAMEN
T ECONOMIC 

REPTE 3.2 
 
Equilibri amb les 
activitats turístiques  

Protegir amb mesures normatives el comerç local per a evitar          
una possible sobreocupació de grans operadors a l’avinguda. 

Crear un grup de promoció del Paral·lel, per a la millora de la             
competitivitat de l’activitat econòmica. 

Prevenir la massificació turística de l’avinguda, equilibrant els        
usos. 
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TEMA 4 

EQUIPAMENTS 

 

 

REPTE 4.1 
 
Prioritzar els 
equipaments culturals 
per els barriS 

Crear un equipament públic-cultural a la zona de l’avinguda del          
Paral·lel per als tres barris 

Potenciar el paper dels centres cívics en la dinamització del          
Paral·lel 

Crear el Museu de l’Institut del Teatre. 

Els centres cívics , com a equipaments culturals de proximitat,          
han de ser altaveus del dinamisme cultural del Paral·lel i dels           
barris de l'entorn 

 
REPTE 4.2 
 
Potenciar els 
equipaments públics 
com agents 
dinamitzadors dels 
barris. 

Aprofitar els equipaments existents (escoles, altres      
equipaments,etc.) com a punts d'activació de l'espai públic. 

Potenciar el paper dels equipaments públics en la dinamització         
del Paral·lel. 

Potenciar l’ús del Mercat de Sant Antoni com a nexe d’unió entre            
els barris de Poble-sec i Sant Antoni. 

Considerar la presència d'equipaments i solars en desús (Talia,         
Arnau), analitzar-la segons les seves característiques      
específiques i la seva posició al llarg de l’avinguda 
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OBJECTIU 3: IDENTIFICACIÓ DE TEMES I REPTES A ESCALA DE L’AVINGUDA 

TEMA 5 
 
ESPAI PÚBLIC 

REPTE 5.1 
 
Potenciar la gestió i    
els usos ciutadans de    
l’espai públic 

Prioritzar l'ús públic de l'espai públic sobre l'ús privat 

Fomentar la relació entre espai públic i privat per fer activitats           
culturals. 

Treballar els noms dels nous espais públics de l’avinguda del          
Paral·lel. 

Conèixer els usos en relació amb l’espai públic, el comerç i           
d’altres aspectes característics de la gent a l'avinguda.        
Considerar també fluxos de mobilitat 

Els centres cívics , com a equipaments culturals de proximitat,          
han de ser altaveus del dinamisme cultural del Paral·lel i dels           
barris de l'entorn 

Facilitar la connexió entre els espais públics existents als barris 

Recuperar l’ús ciutadà de l’espai públic de l’avinguda        
principalment en els punts de connexió entre els dos costats. 

Buscar la possibilitat de realitzar projectes a cada tram per          
promoure les connexions entre els dos costats de l’avinguda 

Considerar la zona del la muralla i el baluard com un espai            
d'oportunitat que cal potenciar 

Promoure activitats i un ús cultural i innovador de l’espai públic           
de l’avinguda. 

REPTE 5.2 
Instal·lar mobiliari urbà 
d’acord als diferents 
usos 

Promoure condicions perquè l’avinguda del Paral·lel tingui 
espais d’estada i un ús més enllà de la circulació. 

Treballar la possibilitat que l’avinguda sigui una via verda. 

REPTE 5.3 
Millorar la mobilitat a 
l’avinguda 

Avaluar com s'ha modificat la mobilitat després de les obres  

Visibilitzar els problemes de convivència entre els diferents 
mitjans de transport i els diferents usos que se’n fa. 

Revisar els projectes dels extrems de l’avinguda per integrar-los i 
millorar-ne l’accessibilitat. 

Millora de les connexions viàries des del Paral·lel amb la 
muntanya de Montjuïc 

TEMA 6 

USO DE LES   
PLANTES BAIXES I   
EDIFICACIONS 

 

REPTE 6.1 
Equilibrar les activitats 
econòmiques 

Definir els usos dels locals de pública concurrència del Paral·lel i 
equilibrar l’ús que en fan tant el públic local dels barris, el de la 
ciutat i els visitants. 

REPTE 6.2 
 
Recuperar el patrimoni 
cultural i arquitectónic 

Revaloritzar el patrimoni arquitectònic del Paral·lel. (Talia 
/Baluard de la muralla,etc.). 

Aprofitar l’entorn de la muralla amb espais amables i 
accessibles per al públic i impulsar l’obertura pública dels 
jardins del Baluard 

Reactivar el Teatre Arnau com a actiu arquitectònic, històric i 
cultural del Paral·lel per al seu ús com a equipament 
públic-cultural 
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RESUM GRÀFIC PER A LA DIFUSIÓ DELS OBJECTIUS, REPTES I TEMES A TREBALLAR 

 

 

 

 

 

 

 


