Taula Eix Pere IV

Diagnosi dels resultats
de l’#EnquestaPereIV
Primera fase del procés participatiu: Diagnosi divulgativa dels resultats de l’Enquesta

En una assemblea oberta convocada el maig del 2014 per les entitats del Poblenou es
decideix crear la Taula Eix Pere IV amb l’objectiu d’impulsar el projecte de reactivació
social, cultural i econòmica de l’eix Pere IV, en tant que eix històric vertebrador del
barri, com a forma de canvi de model de creixement de la ciutat.
És en el marc de reactivar social, cultural i econòmicament l’eix Pere IV que des de la
Taula es decideix a finals de 2015 iniciar un procés de participació ciutadana en relació
a l’orientació del desenvolupament de l’Eix Pere IV. Un procés de participació que té
per objectius generals:
 Reconèixer, apropar i fer partícip a tota la comunitat veïnal del Poblenou en la
necessitat de subjectes actives de la reactivació de l’eix Pere IV.
 Co-produir entre la comunitat veïnal les línies i orientacions per al
desenvolupament social i econòmic de l’eix Pere IV.
Aquest procés parteix d’una primera fase (gener-abril 2016): participació a partir d’una
“Enquesta veïnal” (prèvia recopilació d’informació de les diverses jornades
participatives ja realitzades per altres instàncies, i difusió de l’estat i potencialitats de
l’eix).
A partir d’aquesta diagnosi dels resultats se’n deriva la segona fase (maig-juliol 2016):
participació a partir de “Grups de debat”. I una fase final (setembre 2016) de conclusió,
retorn i validació de la proposició final.
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Consulta: #EnquestaPereIV
1. Objectius específics de l’enquesta
Partint de les consideracions prèvies aportades per les diverses accions d’anàlisi i consulta
desenvolupades des de 20131, des de la Taula identifiquem 4 blocs temàtics objecte de pregunta de
cara a la diagnosi: potencialitats, problemàtiques, necessitats o propostes i la confirmació de
l’obertura del traça de Pere IV pel Parc del Centre. Quatre objectius específics que s’han materialitzat
en les següents preguntes:
1.
2.
3.
4.

Què preservaries de Pere IV?
Què canviaries de Pere IV?
Què prioritzaries fer als espais buits de la teva zona?
T’agradaria que es recuperés el tram de Pere IV dins el Parc del Centre?

L’estructura de l’enquesta es composa de dues parts: (A) Dades de perfil i (B) Dóna’ns la teva opinió.
En la primera part es realitzen preguntes de perfil que permetin la identificació de les
característiques socio-estructurals i geogràfiques de les participants de l’enquesta. I en la segona les
preguntes temàtiques identificades. A continuació es mostra l’#EnquestaPereIV:
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Per a la definició de preguntes hem partit dels elements i continguts destacats de les conclusions de:
Anàlisi sociològic de l’Eix Pere IV (abril 2013). Aj. Barcelona – Habitat Urbà
Informe de la Jornada Ciutadana “Projecte de transformació de l’Eix Pere IV” (juny 2013). Aj. Barcelona
Acta dels grups de debat de l’assemblea oberta constitutiva de la Taula (maig 2014). Taula Eix Pere IV
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2. Dades de participació de l’enquesta
En total han participat de l’#EnquestaPereIV 1.302 persones. Han participat
mitjançant el formulari de paper 470 persones i a través del portal web 832.

Entre el 16 de gener i el 20 de març els veïns i veïnes del Poblenou van poder contestar la enquesta
sobre l’Eix Pere IV mitjançant parades informatives a diferents punts:






Diumenge 17 de gener: Parada a Rambla Poblenou – Pere IV (ZONA B)
Dissabte 23 de gener: Parada itinerant (ZONA A)
Dissabte 30 de gener: Parada a Josep Pla – Perú (ZONA C)
Dissabte 20 de febrer: Parada itinerant (ZONA A)
Diumenge 28 de febrer: Parada a Rambla Prim – Pere IV (ZONA C)
Dg 17 de gener i Ds 23 de gener

Ds 30 de gener i Dg 28 de febrer

També s’han establert des del Dissabte 16 de gener punts permanents de divulgació i recollida de
formularis en 38 establiments del barri entre botigues i locals d’entitats. També hem tingut
l’oportunitat, mitjançant la bona disposició de la direcció i professorat de l’Escola Bogatell i de
l’Institut Quatre Cantons de difondre entre els nens i nenes, joves i famílies l’enquesta directament.
Finalment, en paral·lel, també hem disposat de forma permanent en tot aquest període entre el 10
de gener i el 20 de març de la possibilitat de contestar el formulari de forma digital (mitjançant el
portal web www.eixpereiv.org). D’aquesta possibilitat se n’ha fet difusió mitjançant els comptes de la
Taula Eix Pere IV de les diferents xarxes socials (Facebook, Twitter, Whatsapp, Telegram i Mail).
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L’any 2011 vivien en els 5 barris
administratius que conformen el
Poblenou uns 89.847 habitants2, dels
quals 1.302 han respost l’enquesta.
Gairebé un 1,5% de tota la població del
Poblenou. Encara que el carrer Pere IV
només travessa 3 dels 5 barris del
Poblenou, la Llacuna, Provençals i El
Poblenou. A més, el carrer també voreja,
en el seu tram més allunyat del centre
de Barcelona, el barri del Besòs. Així el
Carrer Pere IV transita per 15 seccions
censals que acumulaven l’any 2011 un
total de 26.075 habitants. Com la
majoria d’enquestats són de veïns de les
zones més pròximes a aquesta via,
podríem afirmar que el mostreig ha
arribat fins el 5% de la població total.

Figura 1: Mapa del seccionat del 2011.
En vermell el carrer Pere IV. En verd les seccions limítrofes
amb el carrer.

Com que l’eix Pere IV ha estat malmès en els últims anys i a més ha perdut part de la seva essència
vam creure oportú introduir una pregunta per saber quin arrelament tenien els enquestats al barri.
Aquesta pregunta ens permetria orientar el sentit d’altres respostes segons la vinculació del veí amb
el seu entorn. El Poblenou ha estat en l’últim decenni un barri d’acollida. Des del 2005 el barri ha
acumulat una quarta part de l’activitat immobiliària de Barcelona, aquest fet ha atret molts
moviments residencials cap al Poblenou. Per aquesta raó més d’un 50% dels enquestats porten
menys de 15 anys vivint el barri (Veure taula 1).

Taula 1. Quants anys fa que vius al barri?
Temps
Menys de 5 anys
De 5 a 9 anys
De 10 a 14 anys
15 o més anys

Figura 2: Com transites pel Carrer Pere IV?

%
18,62%
13,89%
18,46%
49,03%

La major part dels enquestats, un 90%, utilitzen el carrer Pere IV amb freqüència. Però com el
transiten? Gairebé tots hi passen caminant, la meitat ho fa en cotxe i un terç en bicicleta (veure
figura 2). Com podeu veure el carrer Pere IV hi conviuen diferents tipus de mitjans de transports,
tenint en compte què és una trama urbana, el cotxe hi té un pes rellevant. D’altra banda, hi ha un
20% de veïns que mai hi passen caminant.

2

Segons el cens del 2011 i agrupant el barri en les 5 divisions administratives que utilitza l’Ajuntament de Barcelona per
referir-se al Poblenou.
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3. Biaix de participació i dificultats de l’enquesta
La metodologia desenvolupada per recollir opinions dels veïns ha comportat un desequilibri de la
mostra en relació a la població total. Gran part de les enquestes han estat recollides per internet.
Aquest fet ha comportat una participació major de la població amb habilitats ofimàtiques i equips
informàtics al seu lloc de treball o a casa, o sigui sobretot la població més jove de 60 anys (veure
figura 3). D’altra banda, la població més jove (els que tenen menys de 15 anys) estan subrepresentats en la
mostra. Tot i així
hem
intentat
corregir
aquestes
deficiències en la
recollida d’opinions
d’aquets
dos
col·lectius, la gent
d’edat avançada i els
infants, a través de
la difusió directe de
l’enquesta
en
l’institut
Quatre
Cantons i en el Casal
d’Avis de Provençals.
Figura 4: En quina zona del barri viuen els enquestats?

A més, gran part
dels
enquestes
viuen al centre del
barri, en la zona B, i
en menys mesura a
la zona C (veure
figura 4). Només un
6% dels enquestats
no viuen al barri.

35%

44%

15%
Altres= 6%

En termes generals els resultats de la enquesta estan esbiaixats per les opinions que reflecteixen
els interessos d’un col·lectiu sobre-representat. Aquest col·lectiu està caracteritzat per aquets cinc
elements:(1) són pares i mares de família, (2) entre 35 i 50 anys, (3) amb nens, (4) que viuen a la
zona B i (5)que han arribat al barri amb el boom immobiliari del 2000. O sigui que porten menys de
15 i més 5 anys vivint al barri.
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Diagnosi: Resultats de l’enquesta
1. Potencialitats: Què preservaries de Pere IV?
Els tres elements més ben valorats pels veïns i que per tant resulten per ells una prioritat més
elevada a preservar són: el patrimoni industrial, la singularitat arquitectònica i la història del carrer.
Si analitzem la pregunta “què preservaries de Pere IV?” conjuntament amb “quant de temps portes
vivint el barri?” (veure figura 5) veurem que la població que més valora la història són justament
aquells que porten més anys vivint-hi. Quelcom esperable. En els casos, del patrimoni i la història, els
que valoren menys positivament aquets elements són els que van arribar en plena bombolla
immobiliària. Són, en general, una tipologia de veí que ha arribat al Poblenou com hagués pogut
arribar a qualsevol altre barri. En canvi, és destacable que els que porten menys temps com a veïns
(menys de 5 anys) són els que valoren més positivament el patrimoni fabril. A més, tenen més bona
consideració per la singularitat
arquitectònica i la història del carrer
que els veïns que porten entre 5 i 14
anys. Aquest nouvingut recent (el
que porta menys de 5 anys) ha fet
un esforç econòmic major que els
veïns de la bombolla immobiliària i
per tant en el seu procés d’elecció
residencial han tingut més en
compte els elements urbanístics,
arquitectònics i simbòlics del barri.
El Patrimoni fabril i la singularitat
arquitectònica (dos elements força
interrelacionats) tot i ser dos dels
elements més ben valorats la seva
importància és redueix amb l’edat
(figura 6). Tanmateix, aquest efecte
d’edat no té influència en l’element
històric. La voluntat de preservar la
història augmenta amb l’edat. En
canvi, la història física (del patrimoni
industrial, del llegat fabril i
relacionada amb els edificis) es
percep com quelcom desfasat i
negatiu. Segurament vinculat a la brutícia, la contaminació i la mala imatge que tenia el barri per ser
un centre industrial en el passat. Aquesta percepció negativa dels edificis no la tenen les generacions
més joves.
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La quarta opció amb més
recolzament és la preservació de
l’amplada del carrer. L’antiga
carretera de Mataró és encara per
molts veïns un eix viari important.
Aquesta fisonomia de carretera es
conserva de forma força genuïna en
la zona C de l’Eix, i és justament en
aquesta àrea on els veïns valoren
més positivament aquest element
(veure figura 7).
Cada pregunta recull la possibilitat d’afegir “altres respostes”. En la pregunta sobre “què preservaries
de Pere IV?” entre els enquestats sorgeix la preocupació de la pèrdua del carrer com eix viari per
connectar Barcelona amb altres municipis i per enllaçar les diferents parts del barri. En relació a
aquests elements, moltes respostes van en la línia de preservar el doble sentit de la circulació del
carrer Pere IV, augmentar els carril bici i preservar les línies de Bus. D’altra banda, els enquestats
veuen important que els canvis urbanístics que es succeeixin en el carrer Pere IV no canviïn la seva
essència i permetin preservar el seu teixit social. A més, apareix com un element important mantenir
els edificis històrics representatius del llegat fabril del barri.

2. Problemàtiques: Què canviaries de Pere IV?
En l’enquesta proposem sis elements detectats en la recopilació prèvia com a problemàtics del
carrer. Tots ells tenen nivells d’acceptació alts. Tot i que alguns es veuen emmascarats per variables
com l’edat, el sexe o la zona on és resideix. Tot i així en l’apartat de resposta oberta n’apareixen
d’altres. En aquest sentit,
la major problemàtica
que concerneix el carrer
Pere
IV
és
el
deteriorament del carrer
i dels edificis. Seguit per
l’amplada de la zona de
vianants,
la
poca
il·luminació nocturna, el
trànsit i els sorolls
d’establiments nocturns
(veure figura 8).

El carrer Pere IV presenta diferències internes importants i per tant les problemàtiques en cada zona
són heterogènies. Encara que el deteriorament del paviments i dels edificis (abandó, mal estat, solars
buits, etc.) és una problemàtica transversal de l’eix. En la figura 9 podem veure els temes que
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preocupen segons la zona de
Pere IV on es resideix. En
primer lloc, es pot observar
que el tema del trànsit a Pere
IV preocupa especialment a la
zona B, on l’eix ha quedat
tallat i deixa de ser útil per
travessar el barri. En segon
lloc, la poca il·luminació
nocturna és un problema
preponderant en la zona C. És
la zona més abandonada, que
concentra menys activitats i
que per tant hi ha menys gent. D’altra banda, els sorolls d’establiments d’oci nocturn és una
problemàtica que afecte bàsicament la zona A.
Pel que fa a la poca il·luminació nocturna no es presenta com un dels problemes més importants, tot
i que hi ha una mancança clara
d’il·luminació en certes parts
del carrer. Si analitzem qui
percep
més
atentament
aquest
factor
com
un
problema veiem que són les
dones (joves) i la gent gran
(homes i dones). Així mateix és
una
preocupació
que
augmenta amb l’edat, i
sobretot entre les dones.
En les sis opcions que
proposàvem no es recollien totes les sensibilitats sobre els elements que els veïns canviarien. Dins de
la pregunta oberta n’apareixen d’altres com:





Altres problemes relacionats amb el deteriorament com: les pudors, inundacions, el mal estat
del clavegueram, etc.
Falta incentivar el teixit comercial i evitar que el petit comerç tanqui.
Altres problemes de sorolls, a part del ja esmentat. En la zona B provoca molèsties l’activitat del
parc de Bombers i transversalment apareix el problema del soroll dels busos nocturns.
Sorgeix una voluntat de reordenació del trànsit i pacificació de l’eix a través d’aquets elements:
(1) més carrils bici: (2) més zona per a vianants; (3) més arbrat.

3. Necessitats: Què prioritzaries fer als espais buits de la teva zona?
En la tercera part de l’enquesta, en base a les necessitats i propostes detectades en la recopilació
prèvia, preguntem sobre com utilitzar els espais buits de Pere IV. Es demanava a la gent que escollís 5
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opcions d’activitats entre 18 possibles, a més hi havia una opció oberta on es podien afegir altres
opcions que no sortien en la llista de 18. A continuació teniu els resultats (veure taula 2):
D’entrada hauríem de destacar que hi ha
dues opcions que han estat considerades
com a prioritàries per a una de cada dues
persones enquestades: els parcs i el comerç
de proximitat, comptant amb més del 50%
del suport. Per sota hi ha dos grans grups,
destacats amb dos colors diferents. El primer
agrupa les opcions relacionades amb els
equipaments assistencials, els moviments
socials i les activitats econòmiques amb
retorn social i comunitari. Aquestes recullen
entre el 32% i el 45% dels suports. Per sota
hi ha un segon grup d’activitats que tenen
entre el 4% i el 14% de suport. Aquest segon
grup recull algunes de les activitats pròpies
del model 22@.Com mostren els
percentatges, el recolzament del veïnat a
aquest model és força baix.

Taula 2. Què prioritzaries fer als espais buits?

Activitats, necessitats....
Parcs
Comerç proximitat
Espais per practicar esport
Habitatge públic
Horts urbans
CAP
Ludoteca
Cooperatives d'economia social
Espais de creació artística
Casal d'Avis
Aparcaments
Oficines
Pisos de promoció privada
Indústria
Establiments Turístics

% de suport
58,81
51,98
45,31
44,30
43,91
41,04
38,87
38,09
38,01
32,35
14,58
7,76
6,21
6,21
4,19

La figura 11 recull les prioritats dels veïns i veïnes segons l’edat que tenen. Com podem veure l’opció
amb més suport, els parcs, té més recolzament entre la població adulta-jove (entre 30 i 49 anys).
Aquest grup és el que està sobre-representat en la mostra de l’enquesta. És un segment de població
en edat de tenir fills i què per tant són usuaris potencials dels parcs. Una altra opció, el casal d’avis,
que té el suport més baix del primer grup (32%) augmenta coma prioritat amb l’edat. El Centre
d’Atenció Primària (CAP) també segueix una tendència semblant, tot i que també és important entre
els més joves. És destacable que les activitats econòmiques de caire cooperatiu i social tenen molta
rellevància entre la gent jove (20-29). Aquest col·lectiu concentra els nivell d’atur més alts de la
societat i per tant veuen una bona opció laboral en aquesta tipologia d’activitat econòmica.
Finalment l’habitatge públic, en part com a resposta a la falta d’habitatge assequible pels veïns, és
l’opció més important entre la gent jove (20-29) i entre la gent de 50 i més anys (com a eina
d’emancipació dels seus fills).
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A part de les necessitats referides anteriorment els veïns també tenen aquestes propostes per
ocupar els espais buits i resoldre les seves necessitats:





Centres educatius de secundària (institut).
Piscina municipal (descoberta).
Més zones verdes (en relació a l’arbrat i els parcs).
Altres tipologies d’equipaments o serveis específics pels veïns

4. Proposició: T’agradaria que es recuperés el tram de Pere IV dins el
Parc del Centre?
En aquest punt es preguntava al veïnat si els agradaria que es recuperés el traçat complet del carrer
Pere IV. Aquesta obra suposaria l’obertura del carrer en el tram que transcorre pel Parc del Centre de
JeanNouvel. La proposta de la Taula Eix Pere IV era eliminar el tram de Cristòbal de Moura que
creua el parc i canviar-lo pel de Pere IV per així afectar al mínim possible els m2 de sòl disponible.
Les dues opcions que es proposaven es mostren en la següent figura (figura 12):
La figura 12 també mostra el suport que té cadascuna de
les opcions. Pel que fa a resultats absoluts es resolen en
el que es considera un empat tècnic. En les 1.302
enquestes tenim: 603 NO i 589 SI, més 111 (8,5%) que
no contesten o no saben3. Una primera lectura
superficial pot portar a pensar que l’opció d’avalar el
manteniment del traçat actual és la majoritària entre els
veïns del barri. Tot i així, aquets resultats emmascaren,
altra volta, un biaix d’edat i zona. Com hem apuntat
anteriorment, el grup d’edat d’entre 30 i 49 anys és el
majoritari a l’enquesta (per sobre de la població real).
Aquest grup, arribat amb el boom immobiliari
majoritàriament a la zona B valora poc els elements
històrics. A més tenen major predilecció que la resta de
la població pels parcs, ja que en són usuaris de forma
molt més intensa. Per tant prioritzen mantenir els límits
d’aquests.

3

Figura 12: T’agradaria que es recuperés el
tram de Pere IV dins el Parc del Centre?

46,28%

45,20%

Com ja hem comentat el plantejament d’aquesta pregunta en relació a l’obertura del carrer Pere IV, en el tram del Parc de
Jean Nouvel, no s’ha entès en la totalitat dels enquestats. Molts d’ells no van entendre la oposició entre mapes (traç actual
per Cristòbal de Moura o traç per Pere IV), i s’hi oposaven per tal de no esquarterar més el Parc. D’altres explicitaven que
no volien que tornés a passar el tramvia pel carrer Pere IV (entenent “tram” per “tramvia”). D’altra banda ha faltat
informació sobre el cost actual del manteniment del Parc, a l’hora de posar sobre la taula una possible despesa de reforma
del Parc.
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Les figures 13 i 14 ratifiquen aquestes hipòtesis. Com veiem en la figura 13 la remodelació del parc
no està ben vista només en dues franges d’edat (dels 30 als 39 i dels 40 als 49). A més, les diferències
són ben petites. En canvi, en la resta de grups d’edat les diferències som àmpliament majoritàries a
la recuperació del traçat del carrer Pere IV.

Pel que fa la zona (veure figura 14) veiem que únicament a la zona B no està ben vist la remodelació
del Parc del Centre. La zona B correspon als usuaris del Parc. En canvi, els veïns de la zona A i C
perceben més positivament la recuperació del tram de Pere IV en el seu pas pel Parc del Centre.
Segurament a aquests veïns els ha suposat un problema viari la construcció del Parc i els dificulta el
transport i la mobilitat a través del barri.
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La següent taula resumeix el miler d’arguments que proposaven els veïns i veïnes del barri a favor i
en contra de la recuperació del tram central del carrer Pere IV en el seu pas pel Parc del Centre:
Taula 3: Cal recuperar el tram de Pere IV dins el Parc del Centre? Per què?
Perspectiva estratègia econòmica

Perspectiva simbòlica/emocional

SI: Potencia el carrer Pere IV com a eix d’activitat
SI: Acaba amb el aïllament de la zona Provençals
NO: Suposa una forta inversió econòmica
NO: Altres prioritats de inversió municipal

SI: Significa recuperar un eix històric
SI: Forma part dels símbols del barri
NO: La zona ja està bé com està

Perspectiva viària/trànsit

Usos i estat del Parc

SI: Millora ús rodat del trànsit
SI: Uneix vial bici i vianants pel passeig
SI: Connecta les diferents parts del barri
NO: En contra del trànsit rodat

SI: Arregla un «nyap» urbà
(forat negre, aïllat, amaga Can Ricart)
SI: Cal replantejar el Parc i el seus usos
(vegetació, murs, infrautilitzat)
NO: El parc perdria tranquil·litat i aïllament
NO: Perill per a nens/es i gossos
NO: El parc ja està massa fragmentat

En aquest sentit, dels resultats de la pregunta se’n desprèn l’objectiu de consensuar de cara a la
següent fase un COM en relació a les necessitats i perspectives proposades per les enquestades:
compaginar l’obertura del tram de Pere IV pel Parc del Centre en detriment de Cristòbal de Moura
(en tant que oportunitat de reactivació de l’Eix, inclusió del veïnat resident als extrems del barri i de
posar-lo en valor històric) i el manteniment dels usos considerats positius pel veïnat evitant els
riscos de l’obertura (no esquarterar més el Parc i mantenir seguretat d’infants vers el trànsit).

