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Aquest informe ha estat elaborat per la Taula Eix Pere IV amb la dinamització de la Comissió 
d’activitats. 

Volem agrair especialment a les persones i col·lectius que han col·laborat acompanyant amb 
activitats de participació veïnal creativa durant la fase d’informació i de recollida de respostes de 
l’enquesta. 

També volem expressar l’agraïment als col·lectius La Fàbrica, LaCol i Globus Vermell per la seva feina 
de col·laboració en la dinamització de les jornades de debat en grups.  

Finalment, agrair a tots els veïns i veïnes, entitats, col·lectius i associacions que han participat de les 
diferents activitats de la Taula Eix Pere IV, i concretament del procés participatiu en qualsevol de les 
seves fases. Conjuntament estem contribuint en la reactivació de l’eix Pere IV, però també en la 
implicació activa de les persones sobre el seu entorn i els afers que els afecten en tant que veïns o 
ciutadans membres d’una comunitat. 

 

 

 

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 
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1. Introducció 

1.1. El Poblenou i l’Eix Pere IV: conseqüències del 22@ 

Des de mitjans del segle XIX fins a la dècada dels 70’, la composició del Poblenou es caracteritzava 
per una forta implantació industrial d’una gran quantitat de fàbriques del tèxtil, metal·lúrgia i 
transport de mercaderies. Però també per un fort entramat de comerç local compost per petits 
comerços i tallers, que en el seu conjunt permetien abastir les necessitats quotidianes del veïnat. 
Aquesta composició laboral constituïa una estructura productiva diversificada i autosuficient pel barri 
del Poblenou. El veïnat treballava als tallers, fàbriques i comerços del barri, i el que produïen, es 
distribuïa i consumia al Poblenou. 

L’estructura industrial entrà en crisi entre els 70’ i 80’. Una crisi pròpia del sector però també 
produïda per la deslocalització de les indústries més importants a la Zona Franca (Motor Ibérica, 
Foret, Torras), o al Parc Tecnològic del Vallès (Hispano Olivetti). Aquestes naus i fàbriques van anar 
sent ocupades per empreses del transport o dividides en parcel·les per ser ocupades per petits tallers 
i mitjanes empreses. Aquest declivi de la gran indústria provocà que el Poblenou, conegut com el 
“Manchester català”, deixés de ser la punta de llança de la industrialització catalana. Finalment als 
90’, amb la creació de les Centrals Integrades de Mercaderies del Vallès, també es traslladarien les 
empreses de transport pesant deixant buides part de les naus. Aquest procés de buidament de naus 
industrials anà acompanyat d’un procés de despreocupació i degradació urbanística pel que fa a 
infraestructures (vial, voreres, clavegueram, enllumenat) d’aquestes zones. Així com tots aquells 
serveis i sectors auxiliars de les petites i mitjanes empreses (tallers, bars-restaurants,...). 

L’estructura comercial fins als 90’, el casc antic del barri del Poblenou, s’estructurava en una abasta 
trama de comerç de proximitat. La Rambla del Poblenou i Marià Aguiló vertebraven els petits 
comerços, i Llacuna, Roc Boronat, Ciutat de Granada i Pere IV els tallers (impremtes, fusteries, 
ferreries, metalls,...). Aquesta tipologia laboral era la dels oficis que passaven de generació en 
generació, i que exercien de centres d’inserció laboral (aprenents d’ofici). L’arribada dels diversos 
centres comercial (Glòries, el Centre de la Vila i Diagonal Mar) i grans supermercats, fins i tot dins el 
Mercat, han anat arraconant progressivament el comerç de proximitat.  

Aquestes condicions de crisi laboral (industrial, tallers i comercial) i urbanística (zones degradades) 
acompanyades d’una dinàmica global de desenvolupament econòmic i urbanístic de finals dels 90’1, 
permeteren plantejar el 2001 des d’instàncies municipals un projecte de transformació urbanística 
com el 22@. Un projecte de gran magnitud de requalificació dels usos del sòl, que en un altre context 
no hagués estat possible, com per exemple el Pla de la Ribera de Josep Ma Porcioles als 60’. La 
implantació urbanística del 22@, 15 anys després però, no ha complert amb els seus objectius de 
revitalització econòmica ni urbanística (a nivell de generació d’ocupació, atracció de sectors 

                                                             
1 Algunes anàlisis de referència sobre les dinàmiques de desenvolupament urbanístic i econòmic en aquest 
context d’emergència del fenomen de la “globalització” i els seus impactes locals:  

- David Harvey (2001/2007). Espacios del capital: hacia una geografía critica. Madrid: Akal. 
- Saskia Sassen (2003). "Localizando ciudades en circuitos globales" a EURE, vol XXIX, n88. 
- Horacio Capel (Coord.) (2003). Ciudades, arquitectura y espacio urbano. Almería: Cajamar. 
- Manel Castells iJordi Borja (2004). Local y global. Editorial Taurus. 
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productius, construcció d’habitatge social, equipaments socials o la preservació del patrimoni) han 
convertit a l’eix Pere IV en una de les zones de la ciutat més abandonades i deixades degradar.  

El carrer Pere IV és un dels eixos vertebradors històrics del Poblenou. El seu origen viari data del 
segle XVIII, conegut com a la Carretera de Mataró constituïa una de les vies d’entrada i sortida de la 
Barcelona emmurallada. Durant el segle XX constituí l’eix principal de transport rodat de 
mercaderies, al voltant del qual s’assentava la indústria, estructurant el barri de nord a sud en 
diagonal. És ara, entrats el segle XXI, que les reformes urbanístiques han produït que l’ús d’aquest 
carrer de més de 3,5 quilometres s’hagi vist ressentit i vagi perdent la funció viària i vertebradora del 
barri2. Pere IV ha esdevingut en un eix urbà conflictiu per a l’urbanisme de la ciutat de Barcelona. Les 
reformes urbanístiques macro han anat en direcció oposada a la seva potenciació, però tres segles 
més tard la carretera de Mataró és manté.  

1.2. Origen del procés: la Taula Eix Pere IV 

És en aquest context que des de l’Ajuntament de Barcelona, a data d’octubre de 2013, presenta la 
Proposta de transformació de l’eix Pere IV (Ajuntament de Barcelona, 2013) al “grup motor” de 
seguiment sorgit de la Coordinadora d’entitats. Una proposta sorgida del document de Bases per a la 
Reforma de l’Eix Pere IV (maig 2013), que recollia les opinions expressades en la jornada participativa 
realitzada per l’Ajuntament el 11 de juliol de 2013 on es van formular unes conclusions a partir de les 
taules de treball de la jornada ciutadana sobre l’eix Pere IV.  

Des d’aquest “grup motor” es genera un document d’al·legacions a la proposta, signada per les 
entitats del barri el gener de 2014. Unes reflexions i suggeriments que marquen un punt d’inici i 
trobada entre persones procedents d’entitats veïnals, comerços, col·lectius i cooperatives diverses. 
Unes reflexions orientades en el següents punts: 

- El carrer és desigual. Necessitat d’un projecte complet de l’Eix: Una primera mirada de 
conjunt sobre el carrer de Pere IV des de la Ciutadella fins el Besòs permet constatar la 
desigual estructura i composició formal i funcional al llarg de l’eix. 

- Un carrer amb caràcter propi, amb continuïtat de traçat: El projecte de transformació ha de 
contemplar solucions de detall per a les interseccions, preservant les perspectives visuals que 
ofereixen i la prioritat de traçat de Pere IV davant dels altres carrers. Resolent, sobretot, la 
intricada intersecció de Pere IV amb la Diagonal per invertir l’actual situació, retornant la 
preferència de la traça al carrer (eix cívic) per sobre de l’avinguda.   

- El creuament amb la Diagonal i el Parc del Centre: Per recuperar la continuïtat cal estendre 
en primer lloc la plataforma viària en el tram citat amb les voreres, arbrat, carrils de 

                                                             
2El 1860, l’enginyer Ildefons Cerdà, esbossava el projecte original de l’anomenat Pla Cerdà. La trama 
hipodàmica del Pla Cerdà no contemplava la preservació del carrer Pere IV en el futur mapa de Barcelona. Un 
projecte urbà en el què s’hi evidenciava la desaparició d’aquesta “Diagonal poblenovina”. Només la solidesa 
industrial i la utilitat de l’ús viari han estat les raons de la seva supervivència històrica.  
El Pla General Metropolità de 1976 no va contemplar el Pere IV com a estratègic per a la revitalització del 
Poblenou. Però ha estat amb les modificacions del PGM l’any 2000 derivades del Pla 22@ (Llull Pujades Ponent, 
Campus Audiovisual, Eix Llacuna, Parc del Centre i Perú Pere IV) i la del Casc antic l’any 2009, que es 
desvirtuaria en el seu conjunt l’eix Pere IV. Només l’any 2006, i fruit del treball veïnal, seria reconegut el 
potencial del Pere IV com a eix mitjançant el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Industrial (Ajuntament de 
Barcelona, 2006). 
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circulació i mobiliari urbà. Al mateix temps, el Parc pot guanyar la superfície ocupada avui pel 
vial de Cristóbal de Moura, totalment innecessari si es recupera el vial per Pere IV. 

- Sobre la revitalització cívica i econòmica: Permetre usos temporals, provisionals que aportin 
activitat de manera immediata en aquelles finques on el planejament es troba estancat o 
paralitzat el seu desenvolupament per efecte de la crisi. Preveure un pla d’usos i activitats 
per la potenciació del paisatge urbà, del caràcter i singularitat de l’Eix, el patrimoni industrial, 
permetre l’aprofitament transitori d’espais buits. Cal pensar en els instruments urbanístics 
adients per abordar les següents qüestions: proveir habitatge (de protecció) en el tram per 
sobre la Diagonal. 

Des d’aquestes orientacions el 7 de maig de 2014 és convocada l’Assemblea oberta de l’eix Pere IV 
en la que es decideix crear la Taula Eix Pere IV amb l’objectiu d’impulsar el projecte de reactivació 
social, cultural i econòmica de l’eix com a forma de canvi de model de creixement de les ciutats.   

1.3. Objectius del procés 

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: 

 

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. 
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2. Procés de participació veïnal 

2.1. Metodologia 

El procés de participació veïnal desenvolupat per la Taula Eix Pere IV s’insereix dins l’objectiu general 
de la Taula de reactivar i desenvolupar social i econòmicament l’eix Pere IV, però orientant aquesta 
activació en el desenvolupament comunitari i l’activació de tot el veïnat en aquest projecte de 
transformació del barri del Poblenou. És en aquest sentit que agafem el relleu d’altres experiències 
de procés participatiu recents al barri com el de Fem Rambla l’any 2013. 

Seguint aquesta experiència, el procés participatiu impulsat per la Taula s’inspira també en els 
principis metodològics de la Investigació-Acció Participativa (IAP)3. Les metodologies IAP tenen com a 
principal característica que el projecte de recerca sobre un tema, en aquest cas l’eix Pere IV, es basa 
en la participació activa dels agents implicats i afectats per aquest tema (veïnat, entitats, 
comerciants, treballadores). Això fa que els col·lectius i les persones afectades i interessades en l’eix 
i la seva situació actual no siguin simples espectadors de les coses que passen sinó que prenguin un 
protagonisme com a actors del procés participatiu. Així el procés de reflexió i participació 
s’enriqueix amb totes les mirades, percepcions i aportacions, i els resultats són produïts i compartits 
pels diferents actors participants. 

La IAP es defineix com “un mètode d’estudi i d’acció que cerca l’obtenció de resultats fiables i útils 
per millorar situacions col·lectives, basant la investigació en la participació dels propis col·lectius a 
investigar”4. En aquest cas l’objectiu ha estat desenvolupar un procés participatiu inspirat en les 
bases metodològiques de la IAP en el que veïnat i entitats que hi han volgut participar han estat els 
impulsors del projecte i, alhora, han estat qui l’han dissenyat, dinamitzat i desenvolupat de manera 
totalment autònoma. En aquest sentit és que s’entén la participació ciutadana com a eina 
fonamental per permetre l’articulació de processos d’autoorganització d’una comunitat de manera 
democràtica. El desenvolupament de processos col·laboratius, participatius i d’inclusió on actors 
diferents puguin contribuir, d’acord als seus diferents coneixements, sensibilitats i interessos, a la 
definició de les característiques que ha de tenir l’entorn local urbà representa un avenç cap a 
l’exercici ple dels dret associats al concepte de ciutadania. 

El model de participació, les estratègies i les accions que s’han dut a terme des de la Taula Eix Pere IV 
s’han construït seguint els principis i criteris que es desenvoluparen per Fem Rambla5:  

 Participació autogestionada: S’ha desenvolupat un procés participatiu impulsat, dissenyat i 
executat en tots els seus àmbits per part dels veïns i veïnes del barri i les seves entitats. Han 
estat les persones i entitats participants a la Taula les que hem assignat i generat els recursos 
humans i materials necessaris i les que hem assumit tota la responsabilitat i totes les 
decisions preses al llarg del procés participatiu. 

                                                             
3Tomás Villasante, et al (2000). La investigación social participativa. Barcelona: El viejo topo. 
4Tomás Alberich, a Tomás Villasante, et al (2000). Íbidem. 
5Fem Rambla i Urbanin+ (2013). Document de resultats del procés participatiu Fem Rambla. Poblenou, 
desembre de 2013.  
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 Participació oberta: Es tracta d’un procés obert a tothom tant a nivell de debatre continguts 
com a nivell de dissenyar el procés, per assolir la màxima pluralitat possible. Tothom que ha 
volgut ha pogut participar en el procés participatiu, tant en les diferents activitats com en la 
Comissió d’activitats de la Taula. En cap cas s’han fet activitats tancades ni s’ha discriminat 
qui podia participar i qui no. Qui volia participar ho ha fet. La voluntat ha estat arribar al 
màxim nombre de veïns i veïnes, entitats, col·lectius i poder recollir les diferents visions i 
posicions sobre Pere IV, intentant garantir la inclusió de les diferents sensibilitats. 

 Participació planificada: Des del primer moment es va destacar la importància i la necessitat 
d’impulsar un procés participatiu ben planificat, amb uns objectius, uns continguts, unes 
fases, un calendari clars i limitats. La participació ciutadana no es pot improvisar, per això 
s’ha pensat molt bé què es volia aconseguir amb el procés i s’ha intentat dimensionar el 
procés al potencial participatiu del barri i a les capacitats de la Taula. 

 Participació informada: La participació requereix informació per poder generar opinions i 
decisions ben informades. Sense informació la participació pot derivar fàcilment en 
manipulació. Per això la Taula ha facilitat mitjançant informació i activitats divulgatives i 
tècniques tant en relació al propi procés com en relació al diferents temes debatuts.  

 Participació deliberativa: El model de participació s’ha basat en la deliberació col·lectiva, 
facilitant espais de reflexió conjunta amb dinàmiques que permetessin conèixer trets 
històrics i potencialitats arquitectòniques intentant generar espais on construir visions 
compartides. S’ha apostat pel debat presencial i ordenat com a principal mecanisme per 
desenvolupar el procés i per avançar en el consens. 

 Participació inclusiva: El procés ha vetllat per una participació que s’adaptés a les diferents 
necessitats de cadascú per aconseguir que les diferents persones participants estiguessin en 
un marc d’igualtat a l’hora d’explicar les seves visions. A més s’ha vetllat per a garantir que 
tots els sectors veïnals (d’ubicació dins l’eix, com per franges generacionals) no siguin 
invisibilitats o minoritzats pels sectors majoritaris o sobre-representats. 

 Consens: El procés participatiu es desenvolupa buscant el màxim consens possible. No s’ha 
conformat a treballar amb lògica de majories, sinó que s’ha fet un pas més per buscar en 
cada cas el màxim consens possible, enriquint les decisions i les propostes per fer-les el més 
inclusives i representatives possible. Aquesta lògica de consens s’aplica tant a nivell de 
l’organització del propi procés com a nivell dels debats. 

 Rigor metodològic: S’ha vetllat perquè el procés s’ajustés a uns criteris tècnics i metodològics 
que en garantissin la qualitat. Per això s’ha definit una proposta metodològica que ha guiat i 
ha garantit la coherència de tot el procés. A més, s’han incorporat criteris i eines 
metodològiques tant quantitatives (processament i anàlisi d’enquestes) com qualitatives 
(mecanismes de participació individual i col·lectiva i anàlisi de contingut) que garantissin el 
rigor dels resultats obtinguts i la qualitat global de la participació. 

 Presencia a l’espai públic: S’ha evitat fer un procés participatiu tancat en sales de reunió i 
allunyat del carrer i de la vida quotidiana. S’ha tingut molt clar que no es podia esperar que la 
gent vingués a participar, sinó que calia anar a buscar a la gent alà on és per informar-la i per 
convidar-la a participar. Per això s’ha donat molta importància a crear diversos moments de 
presència al carrer Pere IV, tant per informar com per participar. 



 

9 
 

 2. Procés de participació veïnal 

2.2. Estructura per fases: encotillament 

El procés participatiu s’estructura en 7 fases: recopilar, informar, consultar, diagnosi, debatre, 
concloure, retornar. I en forma d’encotillament, en el que cada fase va marcant i acotant l’objecte de 
participació de la següent: 

- La fase de recopilació i preparació tenia per objectiu definir el procés participatiu: 
aproximar-se a les activitats d’anàlisi i consulta realitzades prèviament; identificar els 
objectius generals del procés i específics de la participació; i fixar una planificació del procés 
participatiu. 

- La fase d’informació consisteix en la realització d’activitats divulgatives i de caràcter tècnica 
que permetessin fer arribar al veïnat del Poblenou les necessitats, oportunitats i possibilitats 
de la reactivació de l’Eix Pere IV.  

- La fase de consulta ha consistit en el desenvolupament d’una enquesta veïnal que permetés 
recollir de forma exhaustiva (mitjançant mètode quantitatiu d’aproximació al nostre objecte 
de diagnosi) les percepcions del veïnat en relació a l’eix (identificar el QUÈ). 

- La fase de diagnosi ha consistit en l’anàlisi dels resultats de l’enquesta. Una diagnosi que va 
més enllà dels resultats descriptius totals i fragmentats i que ha partit d’una perspectiva 
inclusiva amb tots els col·lectius de la comunitat. 

- La fase de debat consisteix en debatre en grups de debat temàtics sobre la diagnosi sorgida 
dels resultats de l’enquesta (identificar el COM? del QUÈ identificat a l’enquesta). 

- La fase de conclusió consisteix en l’elaboració i validació de les propostes concretes que guiïn 
la reactivació i desenvolupament de l’Eix Pere IV. Unes conclusions que sorgeixen des de les 
concrecions del COM elaborat des dels grups de debat). 

- La fase del retorn consisteix en la presentació pública de les conclusions i de tot el procés 
participatiu en diferents formats (divulgatiu i tècnic) i dirigit a diferent destinataris (veïnat i 
instàncies municipals). 

 
 

PROCÉS PARTICIPATIU 
2015 - 2016 

 
Mai 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Set 

 
Oct 

 
Nov 

 
Des 

 
Gen 

 
Feb 

 
Mar 

 
Abr 

 
Mai 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Set 

 
Oct 

 
Nov 

 
Des 

1 Fase preparació                                             XXXXXXXXXXX 

2 Fase informació  XXXXXXXXXX                    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX          

3 Fase preguntar                                                               XXXXXXXXXXXXXXX         

4 Fase diagnosi                                                                                                   XX          

5 Fase debat                                                                                                        XXXXXXXXX 

6 Fase conclusió                                                                                                                              XXXX        XXXXXXX 

8 Fase de retorn                                                                                                                                                                 XXXXXXX 
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3. Recopilació i Informació: activitats 

3.1. Recopilar: aproximacions prèvies 

Previ a aquest procés de participació que engeguem des de la Taula Eix Pere IV, des de l’any 2013 
s’han desenvolupat algunes accions i activitats de caràcter analític o consultiu que prenem en 
consideració per al seu desenvolupament. 

Així doncs, recopilem i prenem en consideració  

- Anàlisi sociològic de l’Eix Pere IV (abril 2013). Ajuntament de Barcelona – Habitat Urbà 
(Consultora GAPS) 

- Informe de la Jornada Ciutadana “Projecte de transformació de l’Eix Pere IV” (juny 2013). 
Ajuntament de Barcelona – Habitat Urbà 

- Acta de les ponències i grups de debat de l’assemblea oberta constitutiva de la Taula Eix Pere 
IV (maig 2014). Taula Eix Pere IV 

 

L’anàlisi que presenta la consultora GAPS l’abril de 2013 sobre l’eix Pere IV mostra com la composició 
productiva i comercial de l’eix compta amb 380 locals buits dels 1.001 censats a peu de carrer. 
Presenta un radiografia de la composició dels locals ocupats en la que destaquen en un 51% els 
serveis a persones o empreses (professionals liberals, disseny, entitats financeres, oficines, 
instal·ladors, benzineres, etc.) i un 22% a la restauració i l’hostaleria. Les activitats d’abastiment 
quotidià (alimentació, roba, higiene o de la llar) tenen un pes molt reduït.  Però que un 40% dels 
espais de Pere IV, un eix econòmic històric pel barri i la ciutat, estiguin buits resulta significatiu per a 
avaluar l’impacte de les actuacions urbanístiques del Pla 22@ o la construcció del Parc del Centre 
que dividiria en dos el trànsit rodat del carrer cedint la prioritat viària a l’Avinguda Diagonal. 

Un altre aspecte que identifica l’anàlisi és la fragmentació en tres realitats social diferents del 
carrer: sud, centre i nord. El centre compta amb més establiments d’alimentació i primeres 
necessitats i més equipaments, i amb una atracció d’usos de vida de carrer per part del veïnat de les 
zones nord i sud. Mostrant ser una part integrada al teixit social del centre històric del Poblenou. 
Mentrestant la indústria i activitats relacionades amb la construcció es concentren al nord, i la 
concentració de locals buits al sud. Aquesta diferenciació de realitats al voltant dels diferents trams 
serà presa en consideració de cara al procés de participació.  

L’informe de la Jornada Ciutadana del juny 2013 organitzada per l’Ajuntament de Barcelona posava 
sobre la taula diverses conclusions sobre les necessitats, problemàtiques i apostes per a la 
transformació de Pere IV. A la jornada, on participaren un total de 110 persones, destacaren com a 
elements de consens prioritaris:  

 Preservar, donar ús i posar en valor el patrimoni industrial (museïtzació de l’eix) 
 Pacificació del trànsit rodat  
 Garantir la participació ciutadana 
 Recuperar la traça Pere IV (rodada i viària) pel Parc del Centre i Diagonal  
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Alhora la jornada va permetre evidenciar dues línies contraposades de desenvolupament social i 
econòmic per a l’Eix entre entitats veïnals i 22@network. Si per una banda es posava èmfasi en la 
preservació del patrimoni industrial i l’aposta pel comerç de proximitat, el cooperativisme i els 
equipaments culturals, per part del grup empresarial s’apostava per potenciar l’eix com a bulevard 
on seguir desenvolupant el 22@ i esdevenir un pol d’atracció per al turisme amb equipaments 
corresponents. En aquest sentit es prenen en consideració els elements detectats de consens i 
d’oposició per al plantejament del procés participatiu. 

Finalment i amb la voluntat de garantir la participació ciutadana en el procés de reactivació 
de Pere IV és que s’acaba constituint la Taula Eix Pere IV. I és en l’assemblea constitutiva de la 
Taula que es desenvolupa un treball per grups de debat en que es marquen els objectiu de la pròpia 
Taula com de les línies estratègiques per a la revitalització socio-econòmica per a l’Eix Pere IV6. Unes 
estratègies i objectius que parteixen d’un anàlisi compartit de comprendre que el carrer Pere IV és 
avui un lloc de canvi de paradigma econòmic, urbà i de relacions ciutadanes, i alhora una 
oportunitat per a assajar una nova forma de fer ciutat. Així la revitalització socioeconòmica de l’eix 
Pere IV esdevé una oportunitat per a un nou desenvolupament urbà amb uns altres valors. I és des 
dels espais buits que la Taula pren per objectiu la dinamització de l’eix. Unes orientacions que es 
tindran també en consideració de cara al procés participatiu:  

- La regeneració del teixit comercial 
- El foment de la producció i el consum ecològic i sostenible 
- La dinamització de la producció, la creació i la difusió artística i cultural 
- La dinamització de la creació d'empreses d'economia social i solidària o la seva implantació  
- La promoció de barris cooperatius 

3.2. Informar: activitats divulgatives i jornades tècniques 

Des de la seva constitució la Taula Eix Pere IV s’ha dedicat a fer difusió i activitats orientades a 
informar al veïnat sobre les necessitats, oportunitats i possibilitats que ofereix al Poblenou la 
reactivació d’un eix històric del barri com el carrer Pere IV. A continuació exposem a mode de recull 
la sèrie d’activitats divulgatives i jornades tècniques desenvolupades per la Taula Eix Pere IV i 
conjuntament amb d’altres entitats i col·lectius entre novembre de 2015 i abril de 2016: 

- Les llums de la ciutat, deriva sobre experiències veïnals al Poblenou (Dl, 30 de novembre). 
- Presentació Constelaciones (Dv, 4 de desembre a l’Hangar de Can Ricart). 
- Taller d’urbanisme (Dv, 22 de gener al local Perequartu de Can Ricart). 
- II Taller d’urbanisme participatiu (Dl, 1 de febrer al local Perequartu de Can Ricart). 
- III Taller d’urbanisme participatiu (Dv, 5 de febrer al local Perequartu de Can Ricart). 
- IV Taller d’urbanisme participatiu (Dj, 11 de febrer al local Perequartu de Can Ricart). 
- Tercera sessió Nodes del carrer Pere IV (Ds, 2 d’abril al MUHBA Oliva Artés). 

 

 

                                                             
6Per veure les actes de l’Assemblea constitutiva de la Taula Eix Pere IV i les línies concretes de 
desenvolupament sorgides en els grups de debat:  Annex I. Actes ponències i grups de debat de l’assemblea de 
constitució Taula Eix Pere IV. 
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Dl 30 de novembre i Dv 4 de desembre 

 

Dv 22 de gener 

 

Dl 1 de febrer 

 

Dv 22 de gener i Dl 1 de febrer 
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 4. Consulta: #EnquestaPereIV 

4. Consulta: #EnquestaPereIV 

4.1. Objectius específics de l’enquesta 

Partint de les consideracions prèvies aportades per les diverses accions d’anàlisi i consulta 
desenvolupades des de 2013, 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:  

Objectius específics 

1. Què preservaries de Pere IV? 
2. Què canviaries de Pere IV? 
3. Què prioritzaries fer als espais buits de la teva zona? 
4. 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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4.2. Dades de participació de l’enquesta 

Entre el 10 de gener i el 20 de març els veïns i veïnes del Poblenou van poder contestar l’enquesta 
sobre l’Eix Pere IV. Els punts de captació d’enquestes han estat mitjançant parades informatives a 
diferents punts: 

 Dg 17 de gener: Parada a Rambla Poblenou – Pere IV (ZONA B) 
 Ds 23 de gener: Parada itinerant (ZONA A) 
 Ds 30 de gener: Parada a la Plaça Puigcerdà (ZONA C) 
 Ds 20 de febrer: Parada itinerant a Bogatell – Pere IV (ZONA A) 
 Dg 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 
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També s’han establert des del Ds 16 de gener punts permanents de divulgació i recollida de 
formularis en 40 establiments del barri entre botigues i locals d’entitats: 

 

Establiments i adreça 

Casal de Barri Poblenou: Rbla. Poblenou, 49 Ateneu Flor de Maig: Dr. Trueta 195 

Casal Octubre: Badajoz, 86 9 Gats del Taulat: Pallars 176 

Restaurant Xiscar e Xantar: Pere IV, 59 Panadería Hidalgo: Pere IV, 72 

Farmàcia Ollé: Pere IV, 91 Bar Cañón: Pere IV, 117 

Bar Sal i Pebre: Pere IV, 148 L’estoc: Almogàvers, 225 

Celler El Vinyet: Rbla. Poblenou, 66 Llibreria Etcètera: Llull, 203 

Bar El Timbal: Marià Aguiló, 22 Bar Julián: Pere IV, 208 

Perruqueria Cristyle: Pere IV, 244-246 Bar J. Gabarra: Pere IV, 354 

Bar Catalunya Shawarma: Fluvià, 101 Bar Castro Marigo: Marroc, 88 

Bar Josep: Pere IV, 385 Bodega J. Cala: Pere IV, 460 

Ca l’Agustí: Pere IV, 429 Estanc Francisca C: Pl. Puigcerdà 

Forn Vila: Maresme 149 Forn Vila: Josep Pla-Perú 

Bar Manresa: Maresme, 170 Centre Cívic del Besòs: Rambla Prim 87 

Farmàcia Planas: Pere IV, 209-211 Farmàcia Taulat: Taulat, 62 

Administració de loteria: Pere IV, 81 AVV Paraguai-Perú: Paraguai, 17 

Esplai MOVI: Pujades, 210 Esplai RAKXA: Llull, 184 

Casal de Gent Gran Quatre Cantons: Camí Antic 
de València, 96 

Casalde Gent Gran Paraguai-Perú: Paraguai, 11-
15 

Assoc. Esportiva Deu Dits: Pamplona, 106 Bar Monopol: Rbla. Poblenou, 74 

Bar Komkal: Pere IV, 403-415 Bar La Braseria: Pere IV, 205 

Casal de Barri Bac de Roda-Poblenou: Camí 
Antic de València, 96 

Cooperativa Cydonia: Passatge Bosch i Labrús, 
16 

 

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). 



 

16 
 

 Memòria tècnica 

Mitjançant aquests diferents canals, en total han participat de l’#EnquestaPereIV 1.302 persones. 
Han participat mitjançant formulari de paper 470 i mitjançant el formulari del portal web 8327. 

L’any 2011 vivien en els 5 barris administratius que conformen el Poblenou uns 89.847 habitants8, 
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. Tot i que el Carrer Pere IV només 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).  

 

                                                             
7Per veure els resultats bruts de l’Enquesta, en taules generals: Annex II. Resultats generals enquesta. 
8Segons 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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Taula 1. Quants anys fa que vius al barri? 

Temps % 

Menys de 5 anys 18,62% 

De 5 a 9 anys 13,89% 

De 10 a 14 anys 18,46% 

15 o més anys 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.  

Figura 2: Com transites pel Carrer Pere IV? 

 

4.3. 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 sub-
representats 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. 
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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.  

Figura 4: En quina zona del barri viuen els enquestats? 

 

 

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) d’entre 35 i 50 anys, (3) amb nens, (4) que viuen a la 

  35% 

44% 

        15% 

Altres= 6%                      
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zona B i (5) que han arribat al barri amb el boom immobiliari del 2000. O sigui que porten menys de 
15 i més de 5 anys vivint al barri.  

Per un altra banda, alhora d’analitzar les enquestes ens hem trobat amb un problema, la dificultat de 
codificar la pregunta sobre l’ocupació de l’enquestat. Aquesta variable que pot ser utilitzada com una 
aproximació de classe social presenta un nivell de resposta força alt però també força heterogeni. 
Una mateixa professió pot ser descrita de formes molt diferents. A més l’agrupació i classificació de 
les professions en diferents grups presenta un alt grau de complexitat. Per això, hem cregut idoni 
descartar-la del anàlisi.  

A mode de resum i perquè serveixi per altres processos de participació semblants caldria modificar 
algunes coses: 

 Primer, introduir una pregunta sobre el nivell màxim d’estudis assolit. Aquesta pregunta 
hagués pogut substituir la pregunta sobre la professió. Tot i els diferents plans d’estudis que 
s’han anat succeint a l’Estat Espanyol, les respostes haguessin presentat una distribució més 
homogènia i per tant hagués estat menys dificultós el seu tractament i la posterior agrupació 
en nivells d’estudis generals. En acabat hagués permès una comparació de les respostes dels 
enquestats segons el nivell acadèmic. La variable nivell d’estudis és àmpliament acceptada 
per molts investigadors socials com una aproximació a la classe social. 

 Segon, a part de preguntar quant de temps es porta vivint al barri es podria preguntar quina 
vinculació tenen els enquestats amb el seu entorn. A part de viure-hi i treballar-hi, un 
resident a un barri es pot vincular al seu entorn a través de participar en el teixit associatiu 
(AMPES, colles de cultura popular, Horts urbans, ateneus, associacions de veïns, etc.). La 
participació en un col·lectiu del teixit associatiu aporta als veïns una cosmovisió del seu 
entorn diferent. A més cada col·lectiu representa uns interessos i necessitats diferents de 
l’espai urbà. Per aquesta raó veiem que en l’enquesta sobre Pere IV hi manca una pregunta 
sobre la participació associativa.  

 Per acabar, hem vist que els veïns estan poc informats sobre la remodelació del carrer Pere 
IV. Això és un problema que no havíem detectat i que hauríem d’haver resolt amb una 
introducció informativa més específica sobre el procés urbanístic. A més, la pregunta sobre 
l’obertura del carrer Pere IV, en el tram central que transcorre pel Parc de Jean Nouvel, no 
s’ha entès. Ha faltat informació sobre el cost actual del manteniment del Parc, sobre el què 
suposaria que el carrer Pere IV travesses el Parc i quines implicacions tindria mantenir o no el 
traçat d’altres carrers (Carrer Espronceda i Carrer Cristóbal de Moura en el seu tram pel mig 
del Parc).   
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5. Diagnosi: Resultats de l’enquesta 

5.1. 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 
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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.  

 

 

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 
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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 se 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.  

5.2. 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).  

 

 

Com hem apuntat més amunt 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 (abandonament, mal estat, solars buits, etc.) és una problemàtica transversal de l’eix. En la 
figura 9 podem veure els temes que 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.  
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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 Pere IV. 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. 
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5.3. 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 
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): 

 

Taula 2. Què prioritzaries fer als espais buits? 
Activitats, necessitats.... % de suport 

Parcs 58,81 
Comerç proximitat 51,98 
Espais per practicar esport 45,31 
Habitatge públic 44,30 
Horts urbans 43,91 
CAP 41,04 
Ludoteca 38,87 
Cooperatives d'economia social 38,09 
Espais de creació artística 38,01 
Casal d'Avis 32,35 
Aparcaments 14,58 
Oficines 7,76 
Pisos de promoció privada 6,21 
Indústria 6,21 
Establiments Turístics 4,19 

 

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.  

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 
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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).  

 
 

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 

5.4. 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 
Jean Nouvel. 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): 
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Figura 12: T’agradaria que es recuperés el tram de Pere IV dins el Parc del Centre? 

 

 

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 saben9. 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.  

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.  

 

                                                             
9Com 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. 

46,28%             45,20% 
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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.  

 

 

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).  
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6. Debat: Grups de #DebatPereIV 

6.1. Objectius de desenvolupament dels Grups de debat 

A partir de la diagnosi de l’estat i potencialitats de l’Eix Pere IV emergida dels resultats de l’enquesta 
s’enfoca la següent fase del procés de participació: els “Grups de debat”. Els temes que s’aborden en 
els grups de debat són els derivats de les preguntes i les respostes de l’enquesta. Si l’objectiu de 
l’Enquesta era identificar el “Què”, l’objectiu dels Grups de debat és identificar el “Com”.  

 

El mètode concret de desenvolupament dels Grup de debat es realitza mitjançant una distribució de 
les participants en grups petits d’entre 15-25 persones en base a grups temàtics de debat. Cada grup 
serà dinamitzat per una persona dinamitzadora i una relatora que vetllaran per garantir una 
participació activa, respectuosa i inclusiva per part de totes les participant. Així, mateix els debats 
seran dinamitzats mitjançant material visual en forma de mapes sobre l’Eix Pere IV. Al final es realitza 
una posada en comú de les conclusions de cada grup (exposant els consensos i dissensos de cada 
grup de debat). 

Els Grups de debat temàtics que es dedueixen de la diagnosi són els següents10: 

 

                                                             
10 Per veure les línies concretes de desenvolupament del debat dels grups: Annex III. Pautes de 
desenvolupament del debat en grups. 

Objectius 

 Validar i concretar les necessitats i voluntats diagnosticades 
 Identificar propostes de solució i transformació que donin resposta a les necessitats 

diagnosticades 
 Identificar consensos i dissensos sobre les propostes de solució i transformació 

Continguts dels grups temàtics de debat 

1. COM preservem el “Patrimoni”, “Història” i “Singularitat” de Pere IV? 
2. COM complementem les diferents necessitats viàries de Pere IV? 
3. COM i on podem ubicar les necessitats i voluntats identificades per a la revitalització de 

Pere IV? 
4. COM podem recuperar el tram de Pere IV dins el Parc del Centre considerant els usos i 

defectes del parc? 
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6.2. Dades de participació dels Grups de debat 

A partir del dissabte 16 d’abril de 2016, en el marc de les jornades “Cooperar per fer ciutat”, en el 
que es presenten els resultats de l’Enquesta i la diagnosi, s’enceta la fase de debat del procés de 
participació. Aquesta fase consta de 4 convocatòries i s’allarga fins a final de juny:  

 Ds 16 d’abril: Grups de debat a la Jornada “Cooperar per fer ciutat” – Can Ricart 
 Dx 15 de juny: Grups de debat – Institut Quatre Cantons 
 Dj 16 de juny: Grups de debat – AAVV Paraguai-Perú (ZONA C) 
 Dv 17 de juny: Grups de debat – Passatge Trullàs (ZONA A) 
 Ds 18 de juny: Grups de debat – Centre Cívic Can Felipa (ZONA B) 

En la fase de debat han participat un total de 111 persones. En aquest total de participació a més a 
mes s’hauria d’afegir la participació mitjançant tallers de 25 infants. A continuació s’exposa la relació 
de participació en les diferents sessions de grups de debat: 

Sessions de Grups de debat Participació 

Grups de debat – Can Ricart (Jornades Cooperar per fer ciutat)  36 (+25) 

- Grup 1-3. “Patrimoni i buit urbans”  
- Grup 2-4. “Mobilitat i Parc del Centre”  
- Taller per a infants 

25 
11 
25 

Grups de debat – Institut Quatre Cantons 18 

- Grup 1. “Patrimoni, història i singularitat” 
- Grup 2. “Mobilitat i necessitats viàries” 
- Grup 3. “Buits i oportunitat urbanes” 
- Grup 4. “Tram Parc del Centre” 

5 
4 
5 
4 

Grups de debat – Local AAVV Paraguai - Perú (ZONA C) 25 

- Grup 1-2. “Patrimoni, història i singularitat” 
- Grup 1-2. “Mobilitat i necessitats viàries” 
- Grup 1-2. “Buits i oportunitat urbanes” 
- Grup 1-2. “Tram Parc del Centre” 

14+11 
14+11 
14+11 
14+11 

Grups de debat – Passatge Trullàs (ZONA A) 15 

- Grup 1. “Patrimoni, història i singularitat” 
- Grup 1. “Mobilitat i necessitats viàries” 
- Grup 1. “Buits i oportunitat urbanes” 
- Grup 1. “Tram Parc del Centre” 

15 
15 
15 
15 

Grups de debat – Centre Cívic Can Felipa (ZONA B) 17 

- Grup 1. “Patrimoni, història i singularitat” 
- Grup 1. “Mobilitat i necessitats viàries” 
- Grup 1. “Buits i oportunitat urbanes” 
- Grup 1. “Tram Parc del Centre” 

17 
17 
17 
17 

Total 111 
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Ds 16 d’abril, Grups de debat a la jornada “Cooperar per fer Ciutat” 
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Dx 15 de juny, Institut Quatre Cantons; i Dj 16 de juny, AAVV Paraguai – Perú (zona C) 

  

Dv 17 de juny, Passatge Trullàs (Zona A); i Ds 18 de juny, Centre Cívic Can Felipa (Zona B) 

  

 

6.3. Concrecions dels Grups de debat 

A continuació es presentes les concrecions sorgides en les diferents sessions de Grups de debat11 
amb l’objectiu d’arribar a consensos sobre el COM desenvolupar les diferents necessitats i 
proposicions identificades en la diagnosi dels resultats de la consulta: 

- Grups de debat – Can Ricart (Jornades Cooperar per fer ciutat) 

A la primera jornada de Grups de debat realitzada el 16 d’abril hi assisteixen 36 persones. Per tal 
d’adequar el nombre de participant als grups es distribueixen en 2 grups. Un referit als continguts 1 i 
3, i un altre als continguts 2 i 4. Les concrecions es sintetitzen en: 

                                                             
11 Per a veure les actes completes de les sessions dels Grups de debat: Annex IV. Actes de les sessions dels 
Grups de debat. 

1. Patrimoni, història i singularitat 

- Catàleg d'espais d'edificis i passatges (socials, no només tècnics) i necessitat d'establir 
criteris de preservació (interiors, no només façanes). 

- Recuperar la trama urbana i els espais públics (no només edificis). 
- Preservar els edificis utilitzant-los, no com a museu. Donar-los-hi un ús públic i crear espais 
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- Grups de debat – Institut Quatre Cantons  

Degut a que un nombrós grup d’alumnes de l’institut Quatre Cantons va participar en l’enquesta, 
vam considerar important realitzar-hi una jornada de Grups de debat per fer-los un retorn dels 
resultats i implicar-los en aquesta fase de debat. La sessió es va realitzar el 16 de juny al mateix 
institut i van assistir-hi 18 persones. Es van fer 4 grups de debat d’entre 4 i 5 persones. Les 
concrecions es sintetitzen en: 

oberts per a tothom. 
- Fer del barri un museu amb plafons informatius (sense momificar, amb ús). 
- Incloure noms de persones històriques del barri al nomenclàtor. 

3. Mobilitat i necessitats viàries 

- Pacificació del trànsit i facilitats pel transport públic i la bicicleta.  
- Tenir en compte la perspectiva dels extrems i proposar solucions de mobilitat que facilitin 

l’accessibilitat als serveis (CAP, ajuntament). 
- Mantenir el doble sentit en alguns trams per al bus. 
- Considerar si el projecte de Superilla encaixa amb les necessitats de mobilitat. 

2. Buits i oportunitats urbanes 

- Buscar estratègies fiscals per incentivar els usos i cessió d'ús temporal d’espais per part de 
propietaris (solars, locals, edificis, habitatges). 

- Canviar llei urbanística que permeti zones agrícoles al sòl urbà (horts urbans, seu 
cooperatives de consum ecològic).  

- El projecte de Superilles per a conservació del patrimoni i donar ús als espais buits. 
- Necessitat d'incloure col·lectius d'immigrants al barri que ocupen espais i edificis per 

desenvolupar la seva feina.  

4. Tram Parc del Centre 

- Millorar connexió per a vianants per travessar la Diagonal. 
- Transformar i millor les instal·lacions del Parc, tenint en compte els diferents usos del parc i 

adequar-ne les instal·lacions (prioritari resoldre necessitats de mobilitat abans que el Parc).  
- Oposició a l’obertura del Parc al trànsit, tot i que interessant obrir-ho de nit i a les 

bicicletes.*L’obertura o no del Parc no és objecte de debat en aquesta fase 

1. Patrimoni, història i singularitat 

- Catalogar el patrimoni i que  part del manteniment dels espais patrimonials es faci amb 
campanyes veïnals i donatius. 

- Fer activitats curriculars a escoles i instituts al voltant del patrimoni 
- Posar panells informatius al llarg del carrer amb fotos antigues que identifiquin el 

patrimoni. I amb vídeos de testimonis sobre la transformació del carrer 
- Incloure al nomenclàtor els noms històrics del barri 

2. Buits i oportunitats urbanes  

- Els usos del patrimoni o solars de propietat municipal poden albergar diferents activitats 
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- Grups de debat – Associació de Veïns i Veïnes Paraguai-Perú (ZONA C) 

A la segona jornada de Grups de debat realitzada el 16 de juny hi assisteixen 25 persones. Per tal 
d’adequar el nombre de participants als grups es distribueixen en 2 grups. Les concrecions es 
sintetitzen en: 

econòmiques (via concurs a empreses privades, cessió a col·lectius veïnals o d’artistes) 
- Els edificis patrimonials a part de la seva activitat han de contenir museus gratuïts i 

accessibles a la ciutadania 
- Que es puguin fer festes i activitats diverses 
 

3. Mobilitat i necessitats viàries 

- Implantar el carril bici i el bicing a tot el carrer Pere IV 
- Dotar el carrer d’una bona il·luminació 
- Que el mobiliari urbà mantingui una mateixa estètica que doni sentit unitari al carrer 
- Que hi hagi una vegetació frondosa al llarg del carrer 
- Que s’hi puguin fer activitats lúdiques i curses 

4. Tram Parc del Centre 

- Fer un túnel o un pont que permeti el pas dels cotxes 
- Obrir el tram de Pere IV, però tancar el vial de Cristòbal de Moura  

1. Patrimoni, història i singularitat 

- Mapeig d’edificis patrimonials amb informació del planejament urbanístic que els afecta 
- Definir altres criteris de preservació del patrimoni (històrics, socials) i incorporar nous 

espais al catàleg. 
- Recuperació del patrimoni com a epicentre d’activitats, nucli de reactivació de la zona i 

d’ús funcional per al barri. 
- Donar a conèixer el patrimoni amb accions de difusió i activitats a l’entorn. 
- Adequar els edificis segons criteris d’eficiència energètica. 
- Canviar el planejament del 22@ per afavorir nous usos als espais patrimonials, 

especialment en favor de l’economia cooperativa, social i solidària. 
- Posar més bancs per seure a tot Pere IV i que no siguin tan baixets per facilitar que la gent 

gran pugui asseure’s i aixecar-se més fàcilment. 

2. Buits i oportunitats urbanes  

- Modificar el planejament del 22@ per afavorir usos que cobreixin les necessitats del 
veïnat. 

- Crear i definir estratègies públic-privades per alliberar espais en desús. 
- Potenciar l’habitatge social i el comerç de proximitat. 
- Revisar l’historial de cada espai buit per saber els motius del seu desús. 
- Avançar amb el mapeig dels buits urbans de l’eix Pere IV i començar a contactar amb els 

propietaris d’aquests espais. 
- Potenciar els horts urbans als solars buits. 
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- Grups de debat – Passatge Trullàs (ZONA A) 

A la tercera jornada de Grups de debat realitzada el 17 de juny hi assisteixen 15 persones. Com a 
l’inici del debat només hi havia unes 10 persones es decideix crear un únic grup. Les concrecions es 
sintetitzen en: 

- Canviar la catalogació de 7@ (equipaments) per activitats d’ECSS 
- Prendre la iniciativa des de la ciutadania actuant segons les necessitats i sense haver 

d’esperar a tràmits administratius llargs tals com la reparcel·lació dels espais. 
- Aconseguir finançament per engegar projectes a tot l’eix Pere IV. 

3. Mobilitat i necessitats viàries 

- Visió del Poblenou com un lloc que ja no és de pas i que per tant ja no necessita tantes vies 
ràpides. 

- En alguns casos les vies ràpides es podrien establir entre 2 carrers complementats (Ex: 
Marroc i Cristòbal de Moura). 

- Plantejar les superilles tenint en compte les necessitats del transport públic. 
- Dissenyar les superilles tenint especial cura de les necessitats de mobilitat de la gent gran 

(Ex: La gent de Provençals per anar al CAP Lope de Vega) 
- Possibilitat d’implementar busos de barri a les superilles, especialment per facilitar l’accés 

de la gent gran als equipaments, amb especial cura als de salut. 

4. Tram Parc del Centre 

- Recuperar la circulació de cotxes a Pere IV, però que desaparegui a Cristóbal de Moura. 
- Posar una “barrera” de vegetació per protegir la zona d’infants. La barrera hauria de ser 

quasi invisible o molt agradable (ni de vidre ni de metall). 
- Obrir el mur del c. Marroc per crear un espai més permeable amb Can Ricart. (Ex: fent 

portes més amples) 

1. Patrimoni, història i singularitat 

- Revertir la situació de degradació i abandonament d’aquesta zona del barri.  
- Intervenir en les cases i parets abandonades que estan en molt mal estat. 
- Actuar contra els sorolls i les molèsties que genera l’oci nocturn. 
- Necessitat d’arbrat a la zona. 
- Fer un concurs d’idees per a la re-urbanització del passatge Trullàs. 
- Revisar els murs semi destruïts del passatge Trullàs per si hi ha risc o perill que caiguin. 

2. Buits i oportunitats urbanes  

- Crear un espai polivalent o multi-espais que promogui la convivència i esdevingui punt de 
trobada veïnal. 

- Aprendre de l’experiència i gestió del Casal de Barri Bac de Roda per promoure la vida 
comunitària. 

- Dignificar la zona amb àrees verdes, parcs infantils i horts urbans. 
- Necessitat d’un mercat de proximitat a la zona, ja que només hi ha supermercats i grans 

superfícies. 
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 6. Debat: Grups de #DebatPereIV 

 

- Grups de debat – CC Can Felipa (ZONA B) 

A la quarta jornada de Grups de debat realitzada el 18 de juny al Centre Cívic Can Felipa hi assisteixen 
17 persones. Es decideix fer un únic grup de debat. Les concrecions es sintetitzen en: 

- Impulsar mesures que incentivin la promoció del comerç de proximitat als locals buits. 
3. Mobilitat i necessitats viàries 

- Petició de cobrir la via del tren. Les persones invidents tenen molts problemes per 
travessar el pont de la Marina. 

- Petició que Pere IV no sigui de plataforma única, ja que això és un problema per les 
persones invidents en no haver distinció entre la vorera i la calçada. 

- Treure les pilones que hi ha al triangle de Pere IV-Pallars i redissenyar aquest espai. 

4. Tram Parc del Centre 

- Que la reobertura del carrer Pere IV pel parc no redueixi la zona verda. 
- Necessitat d’obrir el carrer per donar sentit a l’eix i promoure l’ECSS i el comerç de 

proximitat. 
- Buscar una solució que tingui en compte les dues postures. 
- Analitzar com seria reobrir Pere IV i tancar i convertir en zona verda el tram de Cristòbal de 

Moura. 
- La traça de Pere IV no es pot perdre, cal donar continuïtat a la vorera. 

1. Patrimoni, història i singularitat 

- Actualitzar el cens d’edificis i elements patrimonials i incloure criteris socials en la 
catalogació per a la seva preservació (Ex: forma de viure) 

- Necessitat de fer actuacions en edificis antics. 
- En edificis patrimonials, donar a conèixer la seva història i ús (com era abans la vida). 
- Pensar i establir possibilitats d’ús actuals i futures, encara que siguin diferents a les 

històriques, però preservant la memòria de l’espai. 
- Fer rutes per conèixer el patrimoni històric mitjançant la museïtzació del carrer a través de 

plafons amb fotos antigues que expliquin la seva història. 
- Les entitats o empreses que desenvolupin activitats en edificis patrimonials han de tenir 

capacitat d’autogestió i tenir criteris de conservació de l’espai. 
- Possibilitat d’obrir un procés participatiu sobre el futur del Transformador del c. Castella, 

actualment catalogat de zona verda. 

2. Buits i oportunitats urbanes  

- Necessitat d’un CAP  a cada barri, a alguns veïns els queda lluny el que tenen assignat (Ex: 
CAP Vila Olímpica) 

- Tenir en compte les característiques demogràfiques d’alguns barris. Alguns CAP tenen 
sobrecàrrega de població envellida. 

- Establir bonificacions fiscals per als llogaters i propietaris com a proposta per fomentar el 
comerç de proximitat. 
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- Prendre mesures per preservar el comerç de proximitat existent. 
- Reactivar l’Eix Pere IV com a estratègia per promoure el petit comerç i l’ECSS. 
- Necessitat d’un Pla d’usos per a l’eix Pere IV per limitar la pressió econòmica que pateixen 

els petits i evitar el que ha succeït a la Rambla del Poblenou. 
- Generar espais polivalents de trobada de veïns i veïnes per reunir-se o celebrar-hi les seves 

festes. Que disposin de cuina i neveres. A França existeixen aquests espais. 
- Descentralitzar les oficines del Districte perquè estiguin més a l’abast dels veïns de cada 

barri. 
3. Mobilitat i necessitats viàries 

- Implementar un bus de barri al Poblenou. 
- Estudiar més el tema de les superilles i el bus de barri. 
- Habilitar alguna línia de bus entre el c. Pujades i la Gran Via, ja que el que hi ha 

desapareixerà. 
- Necessitat d’alguna línia de bus més, tant vertical com horitzontal. 
- Estudiar el pas del transport públic per Pere IV i avaluar necessitat de carril bus en sentit 

Barcelona o Besòs. 

4. Tram Parc del Centre 

- Necessitat de buscar una solució que acontenti les dues parts respecte l’obertura o no del 
Parc. 

- Oposició a l’obertura de Pere IV si això suposa incrementar el trànsit, ja que en aquella 
zona, especialment a Bac de Roda, ja n’hi ha molt. 

- Si s’obre el carrer Pere IV, s’han de buscar mecanismes que limitin el trànsit. 
- Necessitat de suprimir el trànsit rodat al tram de Cristòbal de Moura. 
- Racionalitzar els recursos i abans de fer-hi cap actuació, avaluar els costos del canvi, del 

manteniment, etc., i veure quina prioritat té aquesta qüestió respecte altres necessitats del 
barri. 

- Estudiar quina protecció legal té el parc com a “obra d’art”, si aquesta es pot suprimir i 
quins costos tindria això. 

- Demanar per què de vegades s’utilitza aigua potable i no de rec per regar la vegetació del 
parc. 

- No utilitzar l’hidrant de Pere IV-Bac de Roda fora d’hores pel soroll que genera. 
- Posar arbres al perímetre del Parc. 
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 7. Conclusió: validació de propostes 

7. Conclusió: validació de propostes 

7.1. Primera conclusió de les propostes sorgides del debat 

A partir de la Diagnosi dels resultats de “l’enquesta veïnal” i dels “Grups de debat” es presenten les 
diverses propostes sorgides per a la reactivació i desenvolupament de l’Eix Pere IV amb l’objectiu de 
ser validades o re-definides. Unes conclusions que sorgeixen des de les concrecions del “com” 
elaborat des dels grups de debat. 

Les propostes s’agrupen en els blocs temàtics en els que s’han estructurat els debats, diferenciant 
aquelles propostes que s’han repetit en diversos debats d’altres que, tot i ser també de consens, 
només han sorgit en algun dels grups.  

Les “Propostes del veïnat del Poblenou en relació als criteris i estratègies de desenvolupament de 
l’eix Pere IV” a validar s’estructuren en els següents 4 blocs:  

 

1. Patrimoni, història i singularitat 

1.1 Revisió del catàleg de patrimoni industrial amb criteris històrics i socials 

Ampliació i actualització del cens d’edificis i elements catalogats com a patrimoni industrial incloent 
criteris, no només tècnics, sinó també “històrics” i “socials” en clau de barri per a la seva catalogació 
i preservació. La catalogació ha d’implicar la preservació d’estructures internes dels edificis i no 
només façanes, tenint cura dels elements immaterials dels espais públics (p.e. maneres de viure i 
convivència).  

1.2 Recuperació dels edificis patrimonials o emblemàtics del barri per a ús funcional 

Preservació i recuperació dels edificis patrimonials o emblemàtics com a pols de reactivació de la 
zona, donant-los un ús funcional per al barri i respectant la seva memòria, encara que s’hi facin 
activitats diferents a les d’origen (p.e. Can Ricart, passatge Trullàs, La Escocesa, Ca l’Illa). 

1.3 Itinerari de plafons físics informatius i fotogràfics per tot l’eix Pere IV  

Museïtzació del barri, i concretament del l’eix Pere IV, mitjançant plafons físics que informin i posin 
en valor la història industrial i el patrimoni obrer material i immaterial. Una acció que permeti 
generar un valor afegit al Poblenou en la promoció d’itineraris temàtics donant a conèixer aquests 
elements entre el veïnat. 

1.4 Incidència en el nomenclàtor municipal des de la memòria col·lectiva popular 

Revisió i inclusió en el nomenclàtor municipal de noms històrics que facin  referència a la memòria 
col·lectiva popular i de persones històriques del barri. 

Altres propostes: 
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1.5 Preservació de la trama urbana singular del Poblenou 

Recuperació i preservació de les trames urbanes i l’espai públic singular i històric del Poblenou, 
especialment aquell que no segueix la “trama Cerdà” (p.e. plaça del Sagrat Cor, placeta Klein, els 
Quatre Cantons). Així com la preservació de la línia de parcel·lació antiga vinculades a la diagonal de 
l’eix i al seu passat agrari. 

1.6 Incentiu per a la rehabilitació de façanes d’edificis antics de propietat privada  

Incentiu a propietaris privats per a la preservació d’edificis antics i històrics en estat de degradació. I 
en el seu defecte, estudi per a la intervenció pública i penalitzacions o expropiacions quan hi hagi 
risc d’estat ruïnós. Unes intervencions a realitzar seguint criteris d’eficiència energètica. 

 

 

2. Buits i oportunitats urbanes 

 
2.1 Modificació dels usos urbanístics del 22@ per promoure altres usos productius 

Revisió i modificació del planejament urbanístic del 22@ (PGM) amb  relació als usos del sòl, no 
només vinculats a les noves tecnologies, per afavorir activitats que vagin dirigides a cobrir les 
necessitats i voluntats del veïnat, especialment en favor de l’economia cooperativa, social i solidària. 
Així mateix, canviar la catalogació dels “equipaments 7@” per “equipaments i activitats d’economia 
solidària”. 

2.2 Mesures de bonificació fiscal a propietaris que cedeixin els espais en desús a iniciatives 
veïnals o d’ECSS (Economia cooperativa, Social i Solidària) 

Cerca i definició d’estratègies públic-privades de bonificació fiscal per incentivar que propietaris 
cedeixin els espais en desús (solars, locals, naus, edificis, habitatges) per a iniciatives orientades al 
benefici veïnal i a activitat econòmica de l’ECSS (compra de productes locals, forquilla salarial 
màxima de 5 dins empresa, productes ecològics, reciclatge de residus, equitat de gènere dins 
l’empresa, gestió democràtica). 

2.3 Mesures de bonificació fiscal al comerç de proximitat i a projectes econòmics vinculats a 
l’ESS que s’instal·lin a l’eix 

Cerca i definició d’estratègies públiques de bonificació fiscal per incentivar la instal·lació de comerç 
de proximitat i de l’ESS en els locals en desús. Així mateix, aplicar mesures per preservar el comerç 
de proximitat ja existent. 

2.4 Promoció dels horts urbans a l’eix 

Modificació dels usos productius del sòl perquè es puguin desenvolupar activitats agrícoles al sòl 
urbà, potenciant els “horts urbans comunitaris” als solars en desús. 

Altres propostes: 

2.5 Pla d’usos específic per l’eix Pere IV que protegeixi el petit comerç del monocultiu del 
turisme (hostaleria i restauració) 
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Elaboració d’un Pla d’Usos per a l’Eix Pere IV que diversifiqui les activitats, limiti la pressió 
econòmica que pateixen els petits comerciants i eviti situacions de monocultiu econòmic i la pressió 
turística com ha succeït a la Rambla del Poblenou. 

2.6 Inclusió de les necessitats dels col·lectius més desafavorits  

Incloure i tenir en compte els col·lectius més desafavorits econòmicament, principalment col·lectius 
de migrants, que ocupen espais en desús per desenvolupar la seva feina (p.e. recull ferralla, 
reciclatge residus, artístic). 
 

 

3. Mobilitat i necessitats viàries  

 
3.1 Bus de barri que garanteixi l’accés als equipaments i serveis bàsics dels barris del Poblenou 

que es troben a l’entorn de l’eix 
Amb la supressió del doble sentit i la circulació de busos per Pere IV, implementar un o diversos 
busos de barri que faciliti l’accés als equipaments, en especial als de salut. Mesura per tal de tenir 
en compte les persones que viuen als extrems, dissenyant les superilles amb especial cura de les 
necessitats de mobilitat de la gent gran.  

3.2 Estudi de la viabilitat del pas del transport públic per Pere IV 
Avaluació de la necessitat de mantenir el carril bus en sentit Besòs i centre ciutat. I concretament, 
en els trams dels extrems del carrer, mantenir el doble carril de circulació de l’autobús. 

3.3 Garantia de la mobilitat en bicicleta per Pere IV 

Implementació del carril bici i assegurar l’accés al servei de Bicing a tot el carrer Pere IV i entorn. 

Altres propostes: 

3.4 Implementació de més línies de bus en sentit vertical i horitzontal 

Necessitat d’incloure alguna línia més de bus tant en sentit vertical com horitzontal per evitar grans 
distàncies entre els carrers de circulació primària dels busos (p.e. en sentit horitzontal, entre Gran 
Via i Pallars). 

3.5 Cerca de solucions per a algunes vies ràpides 
En alguns trams, avaluació de la possibilitat de desviar el trànsit d’algunes vies ràpides cap a altres 
carrers per tal de preservar alguns elements valuosos de la trama urbana (p.e. desviar el trànsit del 
c. Marroc per un altre carrer per preservar la plaça del Sagrat Cor).  

3.6 Estudi i valoració sobre la possibilitat d’incorporar el tramvia a l’eix 
Estudiar la possibilitat i viabilitat futura d’implementar transports nets i sostenibles com el tramvia. 
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4. Tram del Parc del Centre 

 
4.1 Recuperació del vial de Pere IV pel Parc per impulsar la unitat de l’eix i l’articulació de les 

activitats urbanes, amb la condició de garantir la superfície d’àrea verda del Parc amb el 
tancament del vial del c/Cristòbal de Moura12 

L’obertura del vial de Pere IV actualment tallat pel Parc del Centre s’entén com una estratègia bàsica 
per a l’activació i articulació de l’eix, específicament pel que fa a la zona de Provençals i del Besòs. 
Obrir i donar continuïtat a la vorera i la traça del carrer resulta cabdal per activar el comerç de 
proximitat i promoure l’ESS de l’eix en un sentit unitari del seu conjunt.  

Aquesta reobertura ve condicionada a la supressió del vial de trànsit rodat del c/ Cristòbal de Moura 
convertint-lo en àrea verda. L’obertura del vial de Pere IV no ha de suposar una reducció de la 
superfície de sòl qualificat com àrea verda del parc ni una pèrdua de la protecció vers el trànsit 
rodat de la zona de joc infantil. Així com tampoc un augment del trànsit rodat. 

4.2 Millora de la travessa de vianants de Pere IV per la Diagonal 

Millora de la connexió dels vianants perquè puguin travessar la Diagonal seguint el vial de Pere IV. 

4.3 Adequació de les instal·lacions, vegetació i mobiliari del Parc segons usos i sostenibilitat 

Transformació, millora i adequació de les instal·lacions, vegetació i mobiliari del parc tenint en 
compte els seus usos i la seva sostenibilitat. 

4.4 Millora de la connexió del Parc amb Can Ricart 
Obertura del mur del c/ Marroc per crear un espai més permeable amb l’entrada del recinte de Can 
Ricart (p.e. fent portes més amples). 

7.2. Validació de les propostes: online i en assemblea oberta 

Amb l’objectiu d’afavorir i aprofundir en la participació del veïnat i del teixit associatiu del barri, les 
propostes es validen en primera instància per internet des del 5 de setembre fins a l’1 d’octubre a 
través del portal web www.eixpereiv.com, i en segona instància de manera presencial, a 
“l’Assemblea veïnal de validació de les Propostes per l’eix Pere IV” realitzada el 6 d’octubre de 2016. 

La participació online de la validació de propostes va comptar amb 220 participants i l’Assemblea 
veïnal de validació va comptar amb l’assistència i participació en el debat de 62 persones. Tot i així 
només 41 persones van participar en les votacions (la resta ja ho havia fet online) 13.  

                                                             
12A la diagnosi de l’enquesta hem detectat diferents posicions respecte l’obertura del parc i la recuperació de la 
traça de Pere IV al seu pas pel Parc del Centre. És per això que en la fase de debat s’ha posat èmfasi en resoldre 
confusions de l’enquesta i en buscar solucions de consens que tinguin en compte les diferents visions sobre 
aquesta qüestió. La proposta d’obertura del Parc que presentem es basa en la consideració dels raonaments 
exposats en els debats amb relació a les potencialitats de l’obertura de Pere IV (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 els riscos de 
la seva obertura en relació als usos del Parc (en tant que no esquarteri més el Parc i mantingui la seguretat de 
la zona de joc infantil vers el trànsit). 
13 Per veure els resultats de validació complets i acta de l’assemblea veure: Annex V: Resultats generals 
validació propostes i Annex VI: Acta Assemblea veïnal de validació de propostes per a l’eix Pere IV. 
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 7. Conclusió: validació de propostes 

Propostes del procés de debat 
Validació 

online 
Validació 
presencial 

Debat 
presencial 

1. Patrimoni, història i singularitat 

1.1. Revisió del catàleg de patrimoni industrial amb criteris 
històrics i socials.  

91,4 % Validada ---------- 

1.2. Recuperació dels edificis patrimonials o emblemàtics 
amb usos per al barri.  

95,9% Validada ---------- 

1.3. Itinerari de plafons físics informatius i fotogràfics per 
tot l’eix Pere IV.  

78,6% Validada ---------- 

1.4. Incidència en el nomenclàtor municipal des de la 
memòria col·lectiva popular.  

85% Validada ---------- 

1.5. Preservació i recuperació de l'espai públic i les trames 
urbanes singulars dels barris de l'entorn de l'Eix Pere IV.  

84,5% Validada ---------- 

1.6. Incentius, penalitzacions o expropiacions per a la 
preservació d'edificis antics i històrics degradats de 
titularitat privada.  

76,8% Validada ---------- 

2. Buits i oportunitats urbanes 

2.1. Modificació dels usos urbanístics del 22@ per 
promoure altres usos productius d'acord amb els 
interessos veïnals i en favor de l'economia cooperativa, 
social i solidària.  

79,1 % Aprovada 
28 favorables 
2 en contra 

11 abstencions 

2.2. Mesures de bonificació fiscal a propietaris que 
cedeixin els espais en desús a iniciatives d'interès veïnal o 
d’ECSS (Economia Cooperativa, Social i Solidària).  

82,3% Aprovada 
14 favorables 
7 en contra 

20 abstencions 

2.3. Mesures de bonificació fiscal al comerç de proximitat i 
a projectes econòmics vinculats a l’ECSS que s’instal·lin a 
l’eix Pere IV.  

78,2% Validada ---------- 

2.4. Promoció dels horts urbans comunitaris als solars en 
desús de l'eix Pere IV.  

74,5% Validada ---------- 

2.5. Pla d’usos específic per l’eix que protegeixi el petit 
comerç del monocultiu del turisme (hostaleria i 
restauració).  

83,2% Validada ---------- 

2.6. Inclusió de les necessitats dels col·lectius més 
desafavorits, especialment dels immigrants que utilitzen 
espais en desús per desenvolupar la seva feina.  

70,9% Validada ---------- 

*Esmena incorporada dels resultats de l’enquesta: 

2.7. Construcció d’equipaments: CAP i institut. 
---------- 

Esmenada* 
i Validada 

Incorporació 
demandada 
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*Esmena incorporada dels resultats de l’enquesta: 
2.8. Construcció d’equipaments i zones verdes: parcs, 
espais per practicar esport, ludoteca i piscina municipal. 

---------- 
Esmenada* 
i Validada 

Incorporació 
demandada 

*Esmena incorporada dels resultats de l’enquesta: 
2.9. Construcció d’habitatge públic per garantir 
l’emancipació del jovent al barri. 

---------- 
Esmenada* 
i Validada 

Incorporació 
demandada 

  Mobilitat i necessitats viàries 

3.1. Bus de barri que garanteixi l’accés als equipaments i 
serveis bàsics dels barris que es troben a l’entorn de Pere 
IV, amb especial cura del veïnat dels extrems i la gent gran.  

82,3 % Validada ---------- 

3.2. Estudi de la viabilitat del pas del transport públic per 
Pere IV i possibilitat de mantenir el doble carril de 
circulació de l'autobús als extrems del carrer.  
*Esmena subs: “... circulació de l’autobús per tot el carrer”. 

75% 
Esmenada* 
i Aprovada 

6 text inicial 
20 text esmenat 

3.3. Garantia de la mobilitat en bicicleta per Pere IV i accés 
al Bicing a l'entorn de tot l'eix Pere IV. 

85,9% Validada ---------- 

3.4. Implementació de més línies de bus en sentit vertical i 
horitzontal per evitar grans distàncies entre els carrers de 
circulació dels busos. 

72,7% Validada ---------- 

3.5. Desviació del trànsit d'algunes vies ràpides a altres 
carrers per preservar alguns elements de la trama urbana 
 *Esmena subs: “Desviació del trànsit del carrer Marroc per 
Pere IV per preservar la plaça del Sagrat Cor.” 

56,8% 
Esmenada* 
i Aprovada 

1 text inicial 
16 text esmenat 

8 abstencions 

3.6. Valorar la possibilitat d’implementar transports nets i 
sostenibles com el tramvia a Pere IV.  

68,2% Validada ---------- 

4. Tram del Parc del Centre 

4.1. Recuperació del vial de Pere IV pel Parc per impulsar 
la unitat de l’eix i l’articulació de les activitats urbanes, 
amb la condició de garantir la superfície d’àrea verda del 
Parc amb tancament del vial del c/Cristòbal de Moura, no 
incrementar trànsit rodat i protegir la zona de joc infantil. 

65% Aprovada 
12 favorables 
1 en contra 

12 abstencions 

4.2. Facilitats i millores perquè els vianants puguin 
travessar la Diagonal seguint el vial de Pere IV.  

82,3% Validada ---------- 

4.3. Adequació i millora de les instal·lacions, vegetació i 
mobiliari del Parc segons els seus usos i la seva 
sostenibilitat. 

86,4% Validada ---------- 

4.4. Major obertura i permeabilitat del mur del c. Marroc 
per millorar la connexió del Parc amb Can Ricart. 

80 % Validada ---------- 
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 8. Propostes finals: retorn i difusió 

8. Propostes finals: retorn i difusió  

8.1 20 propostes per a la reactivació de l’eix Pere IV 

Finalment la Taula Eix Pere IV presenta públicament els resultats finals del procés de participació a 
mode de “20 Propostes del Poblenou per a la reactivació de l’eix Pere IV”: 

Patrimoni i valor històric 

1. Recuperació dels edificis patrimonials o emblemàtics amb usos per al barri (p.e. Can Ricart, 
passatge Trullàs, La Escocesa, Ca l’Illa). (Proposta 1.2) 

2. Incentius, penalitzacions o expropiacions per a la rehabilitació i preservació de façanes i 
d'edificis antics i històrics degradats de titularitat privada. (Proposta 1.6) 

3. Preservació i recuperació d’espais i trames urbanes singulars dels barris de l'entorn de l'Eix 
Pere IV que no segueixen la “trama Cerdà” (p.e. plaça del Sagrat Cor, placeta Klein, Quatre 
Cantons, parcel·lació antiga vinculada al passat agrari). (Proposta 1.5 i Proposta 3.5) 

4. Revisió del catàleg de patrimoni industrial amb criteris històrics i socials, que garanteixi la 
preservació de les estructures, façanes i respecti l’entorn del recinte o parcel·la com a 
transició. (Proposta 1.1) 

5. Itinerari de plafons físics informatius i fotogràfics per tot l’eix Pere IV que museïtzi la història 
industrial i el patrimoni obrer material i immaterial. (Proposta 1.3) 

6. Incidència en el nomenclàtor municipal des de la memòria col·lectiva popular del barri. 
(Proposta 1.4) 

Usos i oportunitats urbanes 

7. Pla d’usos específic per l’eix Pere IV que impulsi un teixit comercial de proximitat fort que 

faci front a la proliferació del monocultiu del turisme (hostaleria i restauració). (Proposta 2.5) 

8. Modificació dels usos urbanístics del 22@ per promoure altres usos productius d'acord amb 

els interessos veïnals i en favor de l'Economia Cooperativa, Social i Solidària (compra de 

productes locals, forquilla salarial màx. de 5 dins empresa, producció ecològica, reciclatge de 

residus, equitat de gènere dins l’empresa, gestió democràtica). (Proposta 2.1) 

9. Mesures de bonificació fiscal al comerç de proximitat i projectes d’Economia Cooperativa, 

Social i Solidària que s’instal·lin a l’eix Pere IV. (Proposta 2.3) 

10. Mesures de bonificació fiscal a propietaris que cedeixin els espais en desús a iniciatives 

veïnals o d’ECSS (Proposta 2.2) 

11. Promoció dels horts urbans comunitaris als solars en desús de l'eix Pere IV. (Proposta 2.4) 

12. Inclusió de les necessitats dels col•lectius més desafavorits, especialment dels immigrants 

que utilitzen espais en desús per desenvolupar la seva feina. (Proposta 2.6) 
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13. Construcció d’habitatge públic per a garantir l’emancipació del jovent al barri. (Proposta 2.9) 

14. Construcció d’equipaments i zones verdes per a cobrir necessitats de salut, educació i lleure 

del veïnat: CAP, institut, parcs, espais per practicar esport, ludoteca i piscina municipal. 

(Proposta 2.7 i Proposta 2.8) 

Mobilitat i necessitats viàries 

15. Obertura del vial de Pere IV en el tram del Parc del Centre per articular les activitats urbanes 

i cohesionar la població dels barris del Poblenou i Sant Martí. Una obertura condicionada al 

tancament i inclusió del vial del c/Cristòbal de Moura al parc i a garantir el manteniment de 

la mateixa superfície d’àrea verda i protegir la zona de joc infantil del trànsit. (Proposta 4.1) 

16. Millora i alineació del pas de vianants al carrer Pere IV en la travessia amb l’Avinguda 

Diagonal. (Proposta 4.2) 

17. Implementació del doble carril de circulació de l’autobús per tot el carrer Pere IV garantint-

ne la continuïtat per sobre dels diferents projectes de superilles. Així com, valorar la 

possibilitat futura d’implementar transports nets i sostenibles com el tramvia. (Proposta 3.2, 

Proposta 3.4 i Proposta 3.6) 

18. Bus del barri que garanteixi l’accés als equipaments i serveis bàsics dels barris que es troben 

a l’entorn de Pere IV, amb especial cura del veïnat dels extrems i la gent gran. (Proposta 3.1) 

19. Implementació del carril bicicleta per tot el carrer Pere IV. A més de garantir l’expansió de 

estacions de Bicing en tot l’entorn  de l’eix. (Proposta 3.3) 

20. Millora de la connexió del Parc del Centre amb Can Ricart: major obertura i permeabilitat del 

mur del c/Marroc i adequació de les instal·lacions, vegetació i mobiliari del Parc segons els 

seus usos i la seva sostenibilitat. (Proposta 4.3 i Proposta 4.4) 

8.2 Retorn, difusió i demanda d’execució de les propostes  

Una presentació que es realitza en diferents formats: 

- A totes les participants del procés de forma divulgativa (mail, xarxes i parades al carrer). 
Amb la voluntat d’informar i retornar els resultats del procés de presa de decisions sobre el 
barri del que han participat. Mandat també en forma de transparència.  

- Al públic en general mitjançant la convocatòria d’una roda de premsa (mitjans comunicació). 
Per tal de fer arribar i sensibilitzar a la resta de veïnat del barri i de Barcelona sobre la 
situació que pateix el Poblenou i sobre el procés de presa de decisions engegat. 

- A les instàncies municipals mitjançant la memòria tècnica del procés. Per tal de demanar la 
seva assumpció com a mandat popular sorgit des del propi veïnat. 
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 8. Propostes finals: retorn i difusió 
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Annexes 
Annex I. Actes ponències i grups de debat de l’assemblea de constitució Taula Eix 
Pere IV 

A continuació s’exposa l’acta de les ponències i grups de debat de l’assemblea constitutiva de la 
Taula Eix Pere IV del 7 de maig de 2014:  

Acta principals idees presentades per les ponències 

 

“El carrer Pere IV és avui un lloc de canvi de paradigma econòmic, urbà i de relacions ciutadanes”  

La renovació urbanística que opera en els darrers decennis al litoral nord de la ciutat ha ignorat i menystingut el carrer 
de Pere IV, l’eix patrimonial que ha estructurat urbana i econòmicament els barris del litoral de Sant Martí en els seus 
quasi 250 anys d’història. El carrer de Pere IV és avui la imatge d’un model d’intervenció i desenvolupament urbà que no 
ha considerat els seus valors patrimonials, històrics, paisatgístics, humans... L’estat d’abandó i de degradació actual 
evidencia la fi d’aquest model que ha perdut vigència.  

“Pere IV és ara una oportunitat per a assajar una nova forma de fer ciutat”  

Reprendre i completar la transformació urbana al Poblenou obliga a intervenir a l’eix de Pere IV, que és un element urbà 
de primer ordre per posició i traçat, per  vàlua patrimonial, per història i singularitat paisatgística, per potencial 
econòmic  i per dotació de recursos de sòl i d’equipaments, i les grans possibilitats per a desenvolupar activitats que li 
atorga el planejament en el marc urbanístic del 22@, però fer-ho amb uns altres valors i amb uns altres protagonistes.  

“La revitalització socioeconòmica de l’eix Pere IV esdevé una oportunitat per a un nou desenvolupament urbà amb uns 
altres valors” 

Per a recosir com una cremallera el teixit urbà a banda i banda de la Diagonal. Transitant cap a nou escenari per a 
desenvolupar una economia socialment rendible i nous usos culturals i cívics amb l’aprofitament intel·ligent dels 
recursos disponibles.  

“Tenim espais buits, tenim desitjos. Sabem com lligar-ho” 

La Taula Eix Pere IV es proposa convertir els espais buits i les necessitats socials en oportunitats. Els desitjos i la 
participació ciutadana en respostes transitòries per a : 

- Resoldre necessitats immediates de la ciutadania 
- Donar respostes flexibles per a oportunitats limitades en el temps 
- Afavorir l’ús comunitari dels espais buits de la ciutat 
- Empoderar a la ciutadania 
- Regenerar àrees urbanes decaigudes per la falta d’ús dels seus espais 
- Interacció en agents: ciutadans, empreses, administració 

Itinerari de reutilització del sòl i dels espais buits.  

Fer inventari i anàlisi urbanística de:  

- els espais buits, solars sense construir, locals sense activitat comercial 
- els elements patrimonials de l’Eix i la seva àrea d’influència  
- els llocs on intervenir en el paisatge urbà: murs, mitgeres, solars, arbrat, mobiliari... 
- Gestionar amb propietaris públics i privats la cessió temporal dels espais.  
- Repensar el planejament urbanístic i fer propostes de re-adequació a les necessitats: habitatge, equipaments, 

espai públic, activitat econòmica, vials...  
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Itinerari per a la implantació d’activitats econòmiques, culturals, associatives  i intervencions en el paisatge.    

L’economia solidària és motor de transformació de la remodelació socio-econòmica de Pere IV 

- Regenerar el teixit comercial comportarà un treball d’anàlisi de la viabilitat de mantenir certs petits negocis i 
petits comerços amb els usos actuals, facilitant i potenciant un traspàs a nous i més joves comerciants, sense 
descartar la reorientació d'espais i locals a d'altres negocis més rentables en aquesta fase i context de la 
història de la ciutat.  
Mentrestant, i en el període de transició, es podrien re-valoritzar els espais tancats a partir de l'ús dels seus 
aparadors (en cas de ser espais o negocis tancats) com a espais per fer mostres d'art, espectacles, o bé 
promocionar certes qüestions a concretar, o per mostrar les possibilitats d'aquests espais. 

- Fomentar la producció i el consum ecològic i sostenible amb la revitalització d'espais buits o semi buits, 
sobretot en els extrems del carrer com a espais agropecuaris, i no solament com a horts urbans, sinó per 
facilitar, per exemple, algun tipus de negoci relacionat amb la producció d'ous ecològics. 
Fomentar un espai, que podria estar lligat amb una entitat, o una empresa cooperativa o d'iniciativa social de 
nova constitució, o de nova implantació,  que facilités el reciclatge d'olis i la seva reconversió en sabons i 
altres... Potenciar la venda de productes ecològics a l'engròs de neteja. 
Aprofitar el projecte de superïlla per incentivar les auditories energètiques, de tal manera que es potenciï la 
sostenibilitat, l'estalvi energètic i la implantació de sistemes de gestió intel·ligents (smartcity) que ho facilitin i 
facin viable. Aquesta iniciativa podria ser una línia de treball del projecte de rèplica del Règies Quartier a 
Barcelona, i podria formar part del conjunt de serveis que s'oferissin des d'aquesta iniciativa. 
Promoure la substitució de la subestació transformadora de Sant Joan de Malta (obsoleta) per una plaça 
pública que incorpori generació fotovoltaica per autoconsum a la superilla. 
Promoure activitats relacionades amb la mobilitat sostenible i segura. Introduir a l’eix, aprofitant el potencial 
del carril bici, activitats de producció, servei i gestió de la bicicleta i la mobilitat elèctrica.  

- Dinamitzar la producció, la creació i la difusió artística i cultural convertint espais buits, o d'antigues fàbriques 
en espais per potenciar la cultura i la producció cultural i artística. Les possibilitats són moltes, en concret 
potenciant l'òpera en petit format, experiència aquesta única, que permetria la co-gestió d'un espai adequat 
per part de músics i cantants d'òpera que no disposen d'espais per realitzar les seves produccions, ni tampoc 
per popularitzar aquesta art escènica. 
Revitalització d'espais buits i antigues fàbriques per facilitar la creació musical: espai d'assaig, 
d'experimentació, de producció, etc.., a partir de l'autogestió o co-gestió d'espais, impulsant cooperatives de 
músics. Facilitar la interconnexió de produccions i creacions culturals i artístiques de tota mena, així com la 
seva difusió, a nivell de Països Catalans i amb projecció Mediterrània: les illes, Magreb, Pròxim Orient..., en 
col·laboració amb Mapasonor, Caramella, i altres iniciatives. 
Fer intervencions artístiques en espais lliures (murs. Mitgeres, escales incendis, solars, mobiliari, cartells...) per 
decorar-los tot reivindicant la memòria històrica i els valors singulars del carrer Pere IV. 

- Dinamitzar la creació d'empreses d'economia social i solidària o la seva implantació i la promoció de barris 
cooperatius introduint l'experiència francesa dels Régies Quartiers a Barcelona i Catalunya, concretament en la 
gestió de serveis de manteniment de l'espai (verd urbà, neteja, neteja d'escales de veïns..), de serveis a les 
persones,  de dinamització de l'espai, de construcció de seguretat humana (sense policies, ni guàrdies de 
seguretat), de mediació en conflictes, a partir de la proposta i concreció de la “superïlla”, programada en la 
remodelació del vial Pere IV. Creació d'una entitat de segon grau participada per entitats socials del barri, 
empreses de l'economia solidària de la XES, i l'Administració pública (Ajuntament de Barcelona), en partenariat 
i supervisió per part del Comitè nacional dels Régies Quartiers (de França). 
Introduir en el vial (lligades també a la superïlla) iniciatives de serveis com les que ofereixen certes empreses 
socials que realitzen serveis de distribució a botigues, supermercats, cooperatives de consum, etc., o bé també 
entitats que realitzen compres a l'engròs i posterior distribució de productes ecològiques o de proximitat. 
Elaborar un manual/guia específic per a l'aplicació i desenvolupament de l'economia social i solidària, de tal 
manera que orienti en la construcció de “barris cooperatius”. En aquest sentit es podria dissenyar un protocol 
d'intervenció per introduir la idea i la pràctica de barri cooperatiu i replicar-la arreu. 
Potenciar l'estalvi i l'acumulació de capital dins del barri per generar un FONS orientat a potenciar les 
empreses cooperatives i d'iniciativa social i solidària. Aquest fons estaria impulsat conjuntament amb la 
Fundació per a la innovació i projecció del cooperativisme SEIRA, que promou i assessora aquesta mena 
d'iniciatives a nivell territorial. 
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Acta aportacions dels grups de debat de l’assemblea 
Grup 1 

- Espais per potenciar les Arts Escèniques 

- Zonificació  de les activitats. Crear “clústers” segons la temàtica al llarg de Pere IV 

- Potenciar els “Espai de Criança” 

- Tallers d’Art i Exposicions d’art, tant fitxes com itinerants 

- Horts Urbans (verticals i en solars)  

- Cooperativa de granja per obtenir ous ecològics 

- Locals d’assaig de música 

- Creació de llocs de treball local en forma de cooperatives pel manteniment dels espais públics i zones verdes 

- Creació d’una cooperativa per la recollida de ferralla 

- Desenvolupament sostenible del barri 

- Demanar -exigir- els equipaments que necessita el barri (educatius, per exemple) 

Grup 2 

- Com interaccionar amb el món educatiu-universitari (a Can Ricart està previst que hi vagi la UB 

- Falta habitatge social (sostre cívic – autogestió veïnal). Algunes zones de Pere IV estan escassament poblades, 
però la volumetria no hauria de superar les quatre plantes. 

- Potenciar les energies renovables. Superilles? 

- Activar locals tancats pel comerç de proximitat 

- Crear una escola de música; Habilitar espais d’assaig 

- Criteri: tot els que es faci que estigui ben integrat en l’entorn 

- Que s’intenti evitar que els propietaris dels solars projectin monstres com l’hotel ME 

- Col·locar plafons de referència històrica al llarg del carrer Pere IV 

- Dotar-se de locals a on tingui cabuda la petita indústria compatible 

- Potenciar la mobilitat sostenible (bicicletes, automoció elèctrica,...) 

- Espai per a una cooperativa de ferralla; Espais i locals per les entitats del barri 

Grup 3 

- Es destaca el canvi de paradigma econòmic del barri. Petit comerç en decadència, manca d’empreses mitjanes. 
“ja coneixem el passat i el present, anem per projectes per un futur immediat” 

- Espais per artistes amateurs amb serveis comuns compartits 

- Cooperatives de Consum + producció agrícola o similar;  Horts urbans.  

- Espais per a cooperatives de treball; Cooperativa de ferralla 

- Espais per a activitats culturals, actuacions, concerts, ... Proposta d’Òpera. 

- Espai pel bricolatge i la restauració;  Tallers de bicicletes 

- Banc del temps 

- Projecció de pel·lícules a l’aire lliure 

- Murs lliures (Grafits) 

- Espais possibles: Cantonada Pere IV/Selva de Mar, Pere IV/Fluvià (per a horts),  antics camps de futbol de La 
Caixa (per a horts); nau d’Oliva Artés (per l’Opera), Puigcerdà/Pere IV (per a mercats i actes) 

- Problemes i dubtes sobre la interlocució amb la propietat privada i sobre el finançament públic 
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Annex II. Resultats generals enquesta 

A continuació s’exposa la relació de resultats acumulats del procés de consulta mitjançant 
l’Enquesta Pere IV de la que han participat 1.303 persones:  

 

A) Dades de perfil de participació 
 

a.1. Zona de Pere IV en la que vius? Resultats 
Zona A 178 
Zona B 535 
Zona C 422 
Una altra zona 76 
NS/NC 92 
Total 1303 

 

a.2. Edat Resultats 
0-14 67 
15-19 51 
20-29 108 
30-39 344 
40-49 409 
50-59 170 
60-69 86 
70 i més 68 
Total general 1303 

 

a.3. Sexe Resultats 
Dones 697 
Homes 599 
Altres 7 
Total 1303 

 

a.6. Com transites pel carrer Pere IV?  Sí No 
Caminant 1061 241 
En bici 440 863 
En cotxe 649  654 
En moto 121  1182 
En autobús 904 399 
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B) DÓNA’NS LA TEVA OPINIÓ 

 

b.1. Què preservaries de Pere IV? Sí No 
La seva singularitat arquitectònica 640  663 
El patrimoni industrial que hi queda 753  550 
La tranquil·litat dels caps de setmana 488  815 
L’amplada del carrer 546  757 
La seva història 654  649 

 

b.2. Què canviaries de Pere IV? Sí No 
El deteriorament dels edificis 931  372 
El trànsit    449  854 
L’estat del paviment  977  326 
La poca il·luminació durant la nit 657  646 
Els sorolls dels establiments d’oci nocturn  219  1084 
L’amplada de la zona de vianants 837  466 

 

b.3. Què prioritzaries fer als espais buits de la teva 
zona? (pots escollir-ne 5) 

Sí No 

Cooperatives d’economia social  495  808 
Equipaments de barri: un cap  534  769 
Equipaments de barri: una ludoteca  507  796 
Equipaments de barri: un casal d’avis  421  882 
Pisos de promoció pública (preu regulat)  578  725 
Espais de creació artística  497  806 
Horts urbans 574  729 
Augmentar comerç de proximitat  675  628 
Parcs   764  539 
Espais habilitats per practicar esport  589  714 
Pisos de promotors privats   81  1222 
Oficines   101  1202 
Establiments turístics   54 1249 
Aparcaments    190 1113 
Indústria  82  1221 

 

b.4. T’agradaria que es recuperés el tram de Pere IV dins el Parc 
del Centre? 

Resultats 

Sí 589 
No    603 
NS/NC  111 
Total 1303 
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Annex III. Pautes de desenvolupament del debat en grups 

A continuació s’exposen les indicacions i els guions de debat deduïts de la diagnosi emergida de 
l’enquesta per a dur a terme en els grups temàtics de debat: 

- Grup 1. Com preservem el “Patrimoni”, “Història” i “Singularitat” de Pere IV? 
- Grup 2. Com complementem les diferents necessitats viàries de de Pere IV? 
- Grup 3. Com i on podem ubicar les necessitats i voluntats identificades per a la revitalització 

de Pere IV? 
- Grup 4. Com podem recuperar el tram de Pere IV dins el Parc del Centre considerant els usos 

i defectes del parc? 

Grup1 : COM preservem el “patrimoni”, “història” i “singularitat” de Pere IV 

1. Patrimoni: valorar patrimoni protegit i deficiències. Propostes i necessitats per a la preservació (p.e. 
revisió inventari, proposta nous criteris) 

2. Història: valorar memòria del carrer. Propostes i necessitats per a la preservació (p.e. potenciar 
museïtzació eix, clúster història industrial, plafons físics) 

3. Singularitat: valorar singularitat carrer. Propostes i necessitats per a la preservació (p.e. espais 
habilitats art urbà, continuïtat i homogeneïtat urbana,, decoració, mobiliari, arbrat, paviment) 

Necessitats a exposar: 

1. Mapa Catalogació patrimoni industrial del Poblenou 

 

Grup2 : COM complementem les diferents necessitats viàries de Pere IV 

1. Pacificació zona central (superilla, carril bici) 
2. Eix viari i rodat per a la connexió amb el centre de les zones extremes. Propostes i necessitats (bus 

de barri, doble sentit, carril bici, obertura parc) 

Necessitats a exposar: 

2. Mapa general Poblenou 
3. Esbós reforma vial tram central Pere VI 

 

Grup3 : COM i ON podem ubicar les necessitats i voluntats identificades per a la revitalització de 
Pere IV. 

1. On? valorar potencialitats i idoneïtat dels espais per a cada necessitat, tenint en compte els perfils i 
les zones de la demanda (Parcs i zones per fer esport, petit comerç, habitatge públic, horts urbans, 
espais de creació artística, empreses cooperatives i d’economia solidària) 

2. Com? valorar com promoure i facilitar el desenvolupament d’aquests equipaments i activitats 
(incentius a propietaris i demandants, bonificacions, criteris balanç social, pla municipal) 

Necessitats a exposar: 

4. Mapa espais buits de l’entorn Pere IV 
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Grup4 : COM podem recuperar el tram de Pere IV dins el Parc del Centre considerant els usos i 
defectes del parc 

1. Implicacions viàries (p.e. obertura del tràfic rodat) 
2. Usos valorats per les usuàries 
3. Defectes estructurals i valorats per les usuàries (vegetació, mur, esquarterament) 

Necessitats a exposar: 

5. Mapa del parc actual 
6. Mapa de la reforma amb obertura de Pere IV 
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Annex IV. Actes de les sessions dels Grups de debat 

Grups de debat de la jornada “Cooperar per fer ciutat” 

A continuació s’exposen les actes dels grups temàtics de debat (dinamitzats per LaCol) i taller per a 
infants (dinamitzat per Globus Vermell) realitzats a les jornades “Cooperar per fer ciutat” del 16 
d’abril de 2016: 

- Grup 1-3.“Patrimoni i buit urbans” que inclou: 
o Com preservem el “Patrimoni”, “Història” i “Singularitat” de Pere IV? 
o Com i on podem ubicar les necessitats i voluntats identificades per a la revitalització 

de Pere IV? 
- Grup 2-4.“Mobilitat i Parc del Centre” que inclou: 

o Com complementem les diferents necessitats viàries de de Pere IV? 
o Com podem recuperar el tram de Pere IV dins el Parc del Centre considerant els usos 

i defectes del parc? 
- Taller per a infants 

Acta Grup 1-3: Patrimoni i buits urbans 

Participants: 25 persones 

Patrimoni 

1. Catàleg patrimoni 
Necessitat d'establir criteris de preservació. Catàleg d'espais d'edificis i passatges. Recuperar 
també la trama urbana i els espais públics, no tan sol els edificis. Quins són els criteris per 
catalogar? Quins elements cal catalogar i preservar? Establir criteris per catalogar, també els 
interiors dels edificis no només la façana. Crear Taula tècnica per a estudis integrals i 
especialitzada en paral·lel a les decisions de l’Ajuntament. Generar mecanismes que informin de 
les actuacions a realitzar als edificis històrics. Establir criteris no solament arquitectònics, sinó 
també socials. Hi ha al barri bones referències de conservació: Can Felipa, Can Framis, Sala 
Beckett,... i d’altres no catalogades i que es troben en perill com l’edifici amb volta de Guastavino 
(C. Roc Boronat/Dr. Trueta). 
Preservar els edificis utilitzant-los, no com a museu. Donar-los-hi un ús públic i crear espais oberts 
per a tothom. 
 

2. Memòria històrica 
Com recuperar els espais perduts? Documentar-ho, fer rutes comentades, posar informació 
explicativa,... Crear consciència de la història. Treball de sensibilització. Fer del barri un museu 
sense momificar, amb ús. Posar cartells identificatius i donar informació. Recuperar també 
l'essència i els usos perduts dels espais. Recuperar les festes dels barris, part de la seva identitat. 
Preservar la memòria històrica. Incloure noms de persones històriques del barri al nomenclàtor. 
Les fabriques són els referents del barri, són les nostres catedrals! 
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Usos espais buits 

3. Usos temporals 
Hi ha una degradació per trams de l'Eix Pere IV (Fàbrica de vidre i Plaça Klein desapareguda): 
interessos urbanístics? Una solució seria donar usos alternatius i temporals als espais per evitar la 
degradació. Hi ha exemples al barri com pot ser "L'hort indignat" d'iniciativa veïnal i "Connecthort" 
sorgit del Pla Buits. Com fer-ho? Cessió d'ús dels espais per part dels propietaris (solars, locals, 
edificis, habitatges). Buscar estratègies fiscals per incentivar els usos. 
 

4. Cooperatives i horts 
Existeixen al barri quatre cooperatives de consum ecològic. Podrien unir-se i demanar la cessió 
d'ús d'un espai buit al barri per construir la seva seu. En relació a les cooperatives es poden 
utilitzar els espais buits per fer horts socials que, a banda de generar feina, donen aliments. 
Necessitat d'horts urbans al barri per alimentar a la població, per a viure! Per això hi ha necessitat 
de canviar la nostra llei urbanística que permeti zones agrícoles al sòl urbà. En cas contrari no seria 
possible. El projecte de Superilles serà un impacte positiu per la conservació del patrimoni i donar 
ús als espais buits. 
 

5. Col·lectius marginals 
Existeixen col·lectius d'immigrants al barri que ocupen espais i edificis per desenvolupar la seva 
feina. Necessitat d'incloure aquests col·lectius als projectes del barri. Es tracta de persones que 
normalment no participen als debats ni als processos participatius. Demanar a aquests col·lectius 
què volen. Trobar els seus interessos. Buscar espais comuns. Quin tipus d'espai necessiten? 

 

Acta Grup 2-4: Mobilitat i Parc del Centre 

Participants: 11 persones 

Mobilitat 

En general el grup està format per persones interessades en la mobilitat de l’eix Pere IV des d’una 
perspectiva global (es tracta d’un entorn i no d’una línia). Entenen que les actuacions que es 
puguin realitzar a l’eix tindran efectes sobre l’entorn. En general, aposten per la pacificació del 
trànsit i facilitats pel transport públic i la bicicleta. Consideren important entendre la mobilitat de 
l’eix  des de la complexitat i diversitat de les necessitats dels usuaris. Sobre tot, tenir en compte la 
perspectiva dels extrems i proposar solucions de mobilitat que facilitin l’accessibilitat als serveis 
(CAP, ajuntament) als veïns que viuen a les zones A i C. 
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Propostes concretes: 
- En general, enfocar l’eix des de la proximitat i potenciar el seu ús pels veïns (no un lloc de 

pas):  carrer poder caminar, carrils de proximitat, comerç. Es tracta d’un carrer que no té la 
importància d’un carrer de l’Eixample. És una avantatge de cara a plantejar solucions 
pacificades.  

- Fomentar transport públic per reduir la presencia de vehicles privats tant per anar cap al 
centre com per sortir de Barcelona.  

- Pel que fa als carrils: en els casos necessaris mantenir el doble sentit en alguns trams per al 
bus. 

- Tenir en compte que la reducció de carrils o desviació de transport públic o privat en l’Eix 
té efectes sobre altres vials. Visió de globalitat. 

- Important connectar els extrems i connectar amb altres barris de la ciutat. Per exemple, hi 
ha manca de connexió entre Poblenou i el Clot. 

- Tenir en compte el model i projecte de Superilla i considerar si encaixa amb les necessitats 
de mobilitat identificades 

- Trobar equilibri entre visió global de l’Eix i anàlisi de necessitats específiques per trams 
(singularitats). 

Parc del Centre 

Pel que fa al parc, tothom coincideix en que calen millores per a transformar un parc que 
actualment està pensat per a "ser vist" en un parc acollidor, còmode i que faciliti la interacció de 
les persones. Sobre la obertura o no del parc, hi ha consens majoritari sobre el fet de no obrir-lo al 
trànsit rodat*. 
*NOTA DE LA TAULA: El debat sobre “l’obertura o no del tram Pere IV pel Parc del Centre” ja no era objecte de debat 
en aquesta fase. L’objecte de debat es tractava de consensuar COM es podria obrir el tram compaginant percepcions 
exposades en la diagnosi emergida dels resultats de l’enquesta, i considerant les compatibilitats de l’obertura amb la 
promoció d’un Parc no esquarterat i que mantingués els usos considerats positius pel veïnat. 
 
Propostes concretes: 

- Cal millorar la cruïlla Pere IV/Diagonal: millorar la connexió peatonal per travessar la 
Diagonal. 

- Mantenir o ampliar la zona de gossos 
- Parc fragmentat i amb diferents ocupacions: poc equipament 
- Percepció de que la zona gran està poc utilitzada 
- Manca d’ombra, molta calor a l’estiu 
- Cadires incòmodes i mal situades, 
- Àrea de jocs infantils massa proper a l’entrada del parc. Percepció d’inseguretat.  
- És important tenir en compte el diferents  usos del parc i adequar-ne les instal·lacions 

 
Com a conclusió s’afegeix que els assistents consideren prioritari resoldre les necessitats i 
mancances de mobilitat abans de resoldre les necessitats del parc. En quant a aquest darrer, un 
bon anàlisi dels usos és necessari però també saber si finalment s’obrirà o no per considerar 
canviar-ne la distribució. Sobre si obrir o no el parc al trànsit, hi ha persones del grup que 
consideren que la pregunta formulada a l’enquesta no era clara. Tothom està d’acord en què 
aquesta qüestió necessita un espai de treball i debat específic tot i que la gran majoria és contraria 
a l’obertura al trànsit però si que considera interessant obrir-ho de nit i a les bicicletes. 
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Acta Tallers per a infants 

Participants: 25 nens i nenes 

El taller que vam fer amb els nens i nenes en motiu de les jornades "Cooperar per fer ciutat" el 
vam titular "El Pere IV que volem!". L'objectiu consistia en demanar als infants que ens fessin 
propostes sobre quins usos els agradaria que tinguessin els espais degradats o les antigues 
fàbriques que actualment presenten un aspecte d'abandonament. 
Aquestes localitzacions estaven representades en forma de fitxes de format din-A3 i consistien en 
una fotografia aèria de l'espai i la seva localització al carrer Pere IV. N'hi havia 10 en total i 
representaven diferents espais situats al llarg de tot l'eix Pere IV. En un paper vegetal col·locat 
sobre la fitxa, es tractava de pensar i dibuixar com els agradaria que fos aquell espai i quins usos 
els agradaria que hi hagués en funció d'allò que troben a faltar al barri. 
Un cop feta la seva proposta, aquesta es penjava en uns cordills lligats als arbres de l'espai on 
treballàvem. Aquests estaven col·locats de forma paral·lela representant les façanes del carrer 
Pere IV. Cada proposta es col·locava aproximadament a la ubicació real de l'emplaçament que 
havien treballat. 

Mostra de dibuixos 
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Grups de debat de la 2a jornada (ZONA C): 16 de juny de 2016 al local de l’AVV Perú-Paraguai 

 

Acta 

Taula sobre com preservar el patrimoni i quins usos donar-li als espais buits de l´Eix Pere IV. 

PATRIMONI: 

· Es parla de fer un mapeig dels edificis patrimonials i adjuntar quin pla urbanístic té o està afectat, per 
a prioritzar la seva preservació. 

· Es debat sobre quins criteris defineixen el patrimoni a preservar i incorporar-ho al mapeig 
arquitectònic; 

- Anys d’història del edifici, 
- Forma de vida al polígon 22 ( passatges maresme ), 
- Rehabilitació dels habitatges. 
· Estem d´acord en que el patrimoni ha de ser funcional per al barri, ha de ser epicentre de les 

activitats i nucli de la reactivació de la zona. 
· El patrimoni s´ha de donar a conèixer per a estimar-lo i sentir-ho nostre, es per això que s´haurien de 

prendre accions de difusió i fer activitats als voltats , per a defensar-ho amb fermesa. 
· Es parla d´eficiència energètica i que els edificis la puguin gaudir. 
· Algunes persones grans parlen de posar mes bancs per seure a tot el carrer Pere IV i que no siguin 

tant baixets, els hi costa molt després aixecar-se. 
· També es parla de canviar el planejament del 22 @ per a poder alliberar els usos a uns altres mes 

ajustats a la realitat actual i en favor de les economies  cooperatives social i solidaàries. 

USOS ALS ESPAIS BUITS: 

· Seguint la línia del últim punt de patrimoni, es parla de canviar els usos que recauen sobre els espais 
buits del pla urbanístic 22@, son necessaris obrir nous usos sobretot a la zona Provençals-Besòs per 
alliberar els espais i cobrir les necessitats del veïnat. 

· Es diu de configurar estratègies public-privat per alliberar els espais en desús. 
· Surt al debat aquesta pregunta: Què fa la vida al barri ? i es diu que el habitatge i el comerç de 

proximitat son claus. Aquest veïnat manifesta la sensació de no formar part del poblenou i troben en 
falta el caliu que donaria habitatge social i comerç de proximitat. 

· Una bona proposta que surt en el debat es el perquè estan buits els espais ? I es parla de mirar els 
expedients i historial de cada buit per a saber com pot ser que molts d´aquests espais buits portin 
anys sense ocupar. 

· Parlem de en quin punt està el mapeig dels buits urbans a l´eix Pere IV per a poder tindre volum i 
començar a conversar i trobar-se amb propietaris. 

· Es parla de potenciar els Horts Urbans als solars buits. 
· Es diu de intentar canviar el planejament del 7@ ( equipaments ) per ECSS ( economia cooperativa 

social i solidària ) 
· En aquest punt del debat es diu que no hem d´esperar al reparcel·lament ,i actuar segons les 

necessitats, prendre l´iniciativa. 
· Per acabar es veu be buscar finançament per engegar projectes a tot l´eix Pere IV. 

NECESSITATS VIÀRIES: 

· Poblenou avui ja no és un lloc de pas, la Gran Via i les rondes s'han convertit en les vies d'entrada i 
sortida de Barcelona, llavors ja no cal una via ràpida, però sí ha de continuar havent algunes vies més 
ràpides. 

· Plantejar les superilles tenint en compte les necessitats del transport públic. 
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· En relació al disseny de les superilles, tenir especial compte en les necessitats de la gent gran. P. ex. 
La gent de Provençals per anar a l'ambulatori de Lope de Vega. 

· Com Poblenou ja no és un lloc de pas les vies ràpides poden ser 2 carrers complementats com podria 
ser Marroc i Cristobal de Moura. 

· Possibilitat d'establir Bus de barris amb les superilles, especialment per facilitar l'accés de la gent gran 

als equipaments, i cura especial amb els de salut. 

TRAM DE PARC CENTRAL: 

· L’obertura del Parc és imprescindible per donar vida a la zona. El carrer Pere IV està molt degradat i 
sense vida. 

· Refer Pere IV, que torni la circulació de cotxes a Pere IV, però que desaparegui Cristobal de Moura. 
· Posar barrera de vegetació per protegir la zona d'infants. La barrera hauria de procurar ser quasi 

invisible o molt agradable, no cristall o metall.   
· Obrir el mur del carrer Marroc, creant un espai més permeable amb Can Ricart. Podria ser fent portes 

més amples. 

 

Grups de debat de la 3a jornada (ZONA A): 17 de juny de 2016 al Passatge Trullàs  

 

Acta 

Assistència: Unes 20 persones. En un principi la reunió havia de ser un cafè-diàleg amb diferents grups al 
Passatge Trullàs, davant les males condicions del espai, ens traslladem al carrer i es fa un sol grup on els veïns 
van explicant les seves demandes i aprofitant la presència d'en Francesc, aquest pot respondre-les. 

Es comença plantejant la necessitat d'un mercat amb fruita i verdures fresques, carn, peix fresc, ja que ara ens 
obliguen a anar als supermercats i grans superfícies. 

C: Critica el fet que el pont de Marina no està adaptat per persones invidents, ni tampoc per cadires de rodes. 
També es queixa del soroll a les nits al voltant de Razzmatazz. Una altra queixa és sobre el “poste” de llum del 
carrer Pere IV, 31-43, que cau cap a les cases, i la necessitat d'arbrat en aquesta zona però que  siguin 
Plataners.  

O: La degradació general del barri fa que ningú tingui cura del barri, així com passa al passatge Trullàs. Que 
després de 2-3 setmanes d'abandonament s'ha convertit en un pipi-can. 

A: proposa que en comptes de caure en la queixa, proposem com es poden millorar les coses. 

V: Proposa la creació d'un espai polivalent o multiespais, que a més promogui la convivència i es converteixi 
en punt de trobada veïnal.  

C: Parla del CCívic de Bac de Roda, té molta vida, seria un bon exemple per promoure la vida comunitària. 

AC: Proposa fer un concurs de idees per al passatge Trullàs, un altre company planteja la necessitat de zona 
verda, i torna a sortir el tema d'un espai polivalent al barri 

S'incorpora a la taula el FC de l’Ajuntament: Planteja que un mercat no es pot fer al passatge, però confirma la 
necessitat de botigues de proximitat a la zona. També confirma la necessitat d'un Casal, i explica que s'ha 
planificat un casal a Bolívar amb Badajoz, que estarà en 4 o 5 mesos. Però alerta que per tal de dinamitzar un 
Casal de barri cal un teixit associatiu potent. Parla de la necessitat de dignificar la zona amb zones verdes, 
parcs infantils u horts urbans. Diu que hi ha una partida pressupostària prevista. 

A: Pregunta al Francesc quines propostes tenen en ment per revitalitzar espais buits, quines mesures s'estan 
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plantejant. 

B: Com està catalogat el passatge? 

FC: És zona verda. 

J: S'hauria de fer una actuació provisional ja. 

D: Proposta de promoure mesures incentivadores, no més coercitives, per tal de promoure el comerç de 
proximitat. Respecte al Casal de barri, planteja la possibilitat de fer un Centre Cívic. 

C: Ja portem temps pensant, aquí es necessita mercat de proximitat, facilitar-ho per tal que vinguin. 

O: L'espai està degradat, els veïns volen millores, i a més està l'Eix Pere IV, es podria crear una comissió. 

FC: El govern va presentar estudi de tots els espais buits de Gran Via amb la qualificació en què es troben. 

Paral·lelament s'ha presentat estudi de Patrimoni Industrial, indicant el grau de degradació de les naus. I 
explica que hi han 10 milions d'€ per rehabilitar les naus i patrimoni industrial del Districte. Quant als espais 
buits, ja està planejat crear uns espais per fer equipaments educatius, altres esportius i la resta anirien per al 
Pla Buits. Seria interessant plantejar un Concurs d'idees per als espais biuts. 

J: Pregunta al Francesc-Aj com no es va comptar amb l'Eix i el treball sobre patrimoni i espais buits ja fets. 

FC: Respon al Joan que de moment només s'ha fet treball per part dels tècnics, un treball d'anàlisi, i només 
sobre els espais que són propietat municipal. Amb els espais privats volen fer campanya de sensibilització, 
facilitar que lloguin amb la garantia/aval de l'Ajuntament, la campanya seria porta a porta i podrien fer que 
l'Eix acompanyes, a ell li agradaria aquest acompanyament. 

JM: Pregunta a en Francesc si els ha arribat les propostes sortides de les jornades XES-Eix Pere IV, que van 
traspassar al Comissionat d'ESS, i els informes dels treballs efectuats amb el suport del mateix Comissionat? 

FC: Contesta que no té noticia de que les propostes XES-Eix els hagi arribat, però diu que l'estudi tècnic ja està 
en mans de l'AAVV. 

JM, proposa de fer arribar el més aviat possible aquesta informació i documents al Districte, o bé comentar al 
Comissionat per tal que ho facin molt aviat. 

C: Pregunta sobre si es cobrirà la via del tren. Li responen col·lectivament que això depèn de Madrid que de 
moment no respon. 

AR: Torna a demanar sobre el document que va sortir de les Jornades XES-Eix Pere IV, i dels informes fets al 
llarg dels darrers mesos, entre ells un estudi i propostes concretes sobre el Passatge Trullàs,  i diu que aniran al 
districte directament per tal de poder presentar-lo i debatre. 

C: Pregunta si està previst que Pere IV sigui plataforma única, sense voreres. Això és un problema ja que pels 
invidents no tens cap indicador d'on comença el la calçada i on la vorera, encara que tingui una banda rugosa. 
A Pallars els autobusos no estan alternats. 

Tema Parc Central: Semblava que al reobrir el carrer Pere IV, es reduiria la zona verda. L'Eix ja ha fet 
autocrítica sobre la pregunta. 

A: És necessari reobrir el carrer, ja que per donar sentit a l'eix no pot estar tallat, tant per promoció de la 
Economia Social i Solidària, com per a promoure l'Eix com un espai promotor del comerç de proximitat. Està 
clar que s'ha de buscar una solució inter-mitja on es tinguin en compte les dues postures, com seria reobrir 
Pere IV i tancar i convertir en zona verda el tros de Cristobal de Moura. 

S: El carrer és l'espai públic per excel·lència, tot passa pel carrer, eliminar un tros de carrer és perdre moltes S, 
que continuï la vorera és molt important, la traça no es pot perdre. 

FC: La intenció del Ajuntament és que Cristobal de Moura sigui un eix cívic, llavors no es recupera l'eix. I per 



 

60 
 

 Memòria tècnica 

altre banda es vol començar per la part del Besòs, i llavors després probablement per la part més propera al 
centre, i la remodelació de la zona del parc quedarà per al final, així que hi haurà temps per pensar que es fa 
amb el parc. 

G: Planteja de fer un jardí, queixa de què hi ha moltes cases i parets abandonades que s'estant caient. Apunta 
que el triangle de pilons de Pere IV amb Pallars, és problemàtic, s'han de treure el pilons i redissenyar. 

FC: Buscar una trobada per pensar com la ESS es pot establir al barri.     

T: assenyala el greu perill de què els murs semi-destruïts del Passatge Trullàs, i que estan quasi tallats, caiguin 
al damunt d’algú...(el perill és molt evident i es veu clarament..) 

 

Grups de debat de la 4a jornada (ZONA B): 18 de juny de 2016 al Centre Cívic de Can Felipa 

 

Acta 

Degut a que érem 17 persones, vam decidir realitzar una dinàmica on primer algú del grup motor explicava 
l'enquesta i com estaven les coses i després s'obria a que els veïns diguessin la seva. 
 

1. Sobre el catàleg d'edificis i el Patrimoni.    
 Es planteja primer actualitzar el nou cens i quins criteris seguir. Així surt el debat sobre si s'ha 

d'incloure com a patrimoni la “forma de viure”. 
 També s'explica que hi ha una fàbrica al carrer Marroc que quedaria afectada per l'obertura del 

carrer.  
 Es planteja la necessitat de fer actuacions en edificis antics. 
 Criteris de preservació del patrimoni: accions per donar a conèixer com era abans la vida. 
 Què es pensi i es desenvolupin possibilitats d'ús actuals i futures, encara que siguin diferents de 

les històriques. 
 Què podem fer com a veïnes? Per exemple fer rutes por conèixer el patrimoni històric. 
 Tenir criteris clars sobre què és el patrimoni. 
 Les entitats que podrien ocupar aquests locals, s'han d'autogestionar i tenir criteris de 

conservació dels espais. 
 No és tan important si són públics o privats, sinó els criteris de conservació. 
 També surt el cas dels Transformadors, estava planejat que fossin zona verda. Possibilitat de fer 

un procés participatiu. 
 Proposta de posar plafons amb fotos antigues explicant i museïtzant els carrers, pot ser fins i tot 

amb codis QR. 
 

2. On i cóm podem ubicar els espais o serveis que creiem més necessaris. 
 Faria falta un CAP a cada barri, ja que el CAP que toca està lluny, és el de Vila Olímpica. 
 Per altra banda, degut a les característiques demogràfiques d'alguns dels barris, trobem una 

població envellida que pot sobrecarregar el CAP. 
 Comerç de proximitat, propostes per promoure'l: Pot ser bonificació fiscal tant pel qui lloga, com 

per al petit comerç, així com fer actuacions per protegir el que hi ha ara(ex. Del Tio Che) 
 Pot ser, reactivar l'Eix podria ajudar al petit comerç i promoure la ESS. 
 Es denuncia la pressió econòmica que pateixen els petits, l'exemple més clar és el que ha passat 

a la Rambla del Poble Nou, és necessari un pla d'usos i altres mesures per limitar la pressió 
econòmica. 

 Nous equipaments. Espais polivalents que puguin ser espais de trobada dels veïns, així on puguin 
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reunir-se però també celebrar les seves festes, que tinguin espai de cuina i neveres, a França ja 
existeixen. 

 Descentralitzar les oficines del districte.  
 

3. Cóm complementar les necessitats viàries. 
 Surt el tema del bus, especialment el tema del bus del barri, Poble Nou no en té. 
 Faltaria un bus entre el carrer Pujades i la Gran Via, ja que el que hi ha desapareixerà. Pot ser 

passar de 4 busos a 1 i no a 0, que és el planejat. 
 Faria falta alguna línia més,  tant vertical com horitzontal. 
 S'ha d'estudiar i veure què fer amb Pere IV, pot ser un carril bus més direcció Barcelona,  o el 

principal problema són la falta de línies horitzontals cap al Besos? 
 Proposta d'estudiar més el tema de les super-illes i el bus de barri.  

 
4. Propostes de modificació de Pere IV 

 S'expliquen els dubtes que han aparegut amb l'enquesta 
 Es reflexiona sobre el fet que s'ha de buscar una solució que acontenti les dues parts. 
 Surt el tema de què en aquella zona ja hi ha prou tràfic, especialment a Bac de Roda, llavors hi ha 

gent que no vol que s'obri Pere IV, ja que podria empitjorar encara més el tràfic, o si s'obre ha 
d'haver mecanismes que limitin el tràfic. 

 En tot el perímetre del parc no hi ha arbres, proposta de posar-ne. 
 En qualsevol cas, es planteja la necessitat de suprimir Cristobal de Moura. 
 Alguns veïns pregunten que és prioritari?, quin serien els costos del canvi, i els de manteniment?, 

buscar racionalitzar. Respecte del Parc. 
 Què podem fer si està catalogat com a obra d'art, es pot suprimir aquesta catalogació, quant 

costaria? Respecte del Parc. 
 Demanar per què s'utilitza aigua potable i no de rec. 
 Preguntar per què l'hidrant de Pere IV-Bac de Roda s'utilitza fora d'hores. 
 Es proposa que l’obertura del vial de Pere IV en el tram del Parc del Centre estigui condicionada 

al tancament del vial del c/Cristòbal de Moura i la seva inclusió com a zona verda al parc. Una 
obertura que també estigui condicionada a garantir el manteniment de la mateixa superfície 
d’àrea verda i protegir la zona de joc infantil del trànsit. 

 Es considera que aquesta pot ser una opció e consens entre els veïns dels extrems del Poblenou 
que veuen imprescindible obrir el Parc i els veïns que viuen al costat del Parc i que no veuen amb 
bons ulls la obertura. 
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Annex V: Resultats generals validació propostes 

A continuació s’exposa la relació de resultats del procés de validació online de les propostes. 
Una validació contestada per 220 persones:  

 

Propostes del procés de debat 
Validació 

online 
Vots 

favorables 
Vots 

contraris 

1. Patrimoni, història i singularitat 

1.1. Revisió del catàleg de patrimoni industrial...  91,4 % 183 37 

1.2. Recuperació dels edificis patrimonials...  95,9% 192 28 

1.3. Itinerari de plafons físics informatius i fotogràfics... 78,6% 157 63 

1.4. Incidència en el nomenclàtor municipal... 85% 170 50 

1.5. Preservació i recuperació de l'espai públic i les... 84,5% 169 51 

1.6. Incentius, penalitzacions o expropiacions per... 76,8% 154 66 

2. Buits i oportunitats urbanes 

2.1. Modificació dels usos urbanístics del 22@.... 79,1 % 158 62 

2.2. Mesures de bonificació fiscal a propietaris... 82,3% 165 55 

2.3. Mesures de bonificació fiscal al comerç de...  78,2% 156 64 

2.4. Promoció dels horts urbans comunitaris als solars...  74,5% 149 71 

2.5. Pla d’usos específic per l’eix que protegeixi...  83,2% 166 54 

2.6. Inclusió de les necessitats dels col·lectius... 70,9% 142 78 

  Mobilitat i necessitats viàries 

3.1. Bus de barri que garanteixi l’accés als equipaments... 82,3 % 165 55 

3.2. Estudi de la viabilitat del pas del transport públic... 75% 150 70 

3.3. Garantia de la mobilitat en bicicleta per Pere IV i ... 85,9% 172 48 

3.4. Implementació de més línies de bus en sentit ... 72,7% 145 75 

3.5. Desviació del trànsit d'algunes vies ràpides a ... 56,8% 114 106 

3.6. Valorar la possibilitat d’implementar transports nets... 68,2% 136 84 

4. Tram del Parc del Centre 

4.1. Recuperació del vial de Pere IV pel Parc per ... 65% 130 90 

4.2. Facilitats i millores perquè els vianants ... 82,3% 165 55 

4.3. Adequació i millora de les instal·lacions, vegetació... 86,4% 173 47 

4.4. Major obertura i permeabilitat del mur del ... 80 % 160 60 
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Validació per blocs: 

1- Patrimoni, història i singularitat; 2- Buits i oportunitats urbanes 

  
3- Mobilitat i necessitats viàries; 4- Tram del Parc del Centre 
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Annex VI: Acta Assemblea veïnal de validació de propostes per a l’eix Pere IV 
El 6 d’octubre de 2016 a la Sala Beckett se celebra l’assemblea veïnal per a la validació de les propostes per a l’eix Pere IV 
que sorgeixen dels debats organitzats el mes de juny. Hi assisteixen un total de 62 persones (14 pertanyen a la Taula i 48 
assisteixen com a veïnes). De les 48, 7 ja havien validat les propostes a través del formulari online, per tant en un inici hi ha 
41 persones que, a mà alçada, validen les propostes a l’assemblea. Cal dir, però, que al llarg de l’assemblea disminueix el 
nombre d’assistents. 

L’assemblea comença amb una breu explicació sobre què és la Taula Eix Pere IV, quina ha estat la seva trajectòria fins ara i 
a continuació s’explica com ha estat el procés participatiu que s’ha dut a terme. Tot seguit, s’exposen i expliquen 
detalladament les diferents propostes de cadascun dels blocs temàtics en els quals es van centrar els debats del mes de 
juny, alhora que s’aclareixen dubtes sobre alguna de les propostes. També s’exposen els resultats de la validació obtinguts 
a través del formulari virtual. 

La Taula Eix Pere IV planteja explicar les propostes de cada bloc, aclarir possibles dubtes i validar el bloc sencer enlloc de 
validar cada proposta de manera individual. En alguns casos, però, l’assemblea decideix validar alguna de les propostes per 
separat. Els blocs temàtics són: 1-Patrimoni, història i singularitat; 2-Buits i oportunitats urbanes; 3-Mobilitat i necessitats 
viàries; i 4-Tram del Parc del Centre. 

1. Patrimoni, història i singularitat 

Dels 41 assistents, 28 validen favorablement totes les propostes en bloc i 13 persones s’abstenen. No hi ha vots en contra. 

En aquest bloc es donen les següents intervencions: 

Intervenció 1: Amb relació a la proposta 1.1 Revisió i ampliació del cens d'elements patrimonials incloent criteris històrics i 
socials per a la seva preservació i catalogació:  Qui ha de revisar aquest catàleg? Quins agents del territori? L’Ajuntament 
és el que ha fet la catalogació que hi ha vigent actualment. Quin sentit té que ho torni a fer, l’Ajuntament? Amb quins 
criteris? 
Intervenció 2: Una veïna respon a la intervenció anterior que ha fet el veí sobre la proposta 1.1: M’imagino que aquesta 
revisió del catàleg del patrimoni industrial del Poblenou es faria amb l’Arxiu Històric. 
Intervenció Taula: Sens dubte es faria amb l’Arxiu Històric del Poblenou amb la finalitat de catalogar elements que tinguin 
un interès social i històric i no només estètic o d’arquitectura relacionats amb les classes socials més elevades o 
benestants. 
Intervenció 3: Les propostes de tot el bloc, de la 1.1 a la 1.6, són molt genèriques i no es fa cap concreció sobre què es 
cataloga. 
Intervenció 4: En relació amb la proposta 1.6 Incentius, penalitzacions o expropiacions per a la preservació d'edificis antics i 
històrics degradats de titularitat privada: És una qüestió molt complexa, però el seu contingut em sembla més interessant i 
important que per exemple les propostes 1.1, 1.2 i 1.3.  
Intervenció Taula: S’aclareix que l’ordre d’aparició de les propostes al document no implica un ordre de prioritat o 
preferència alhora de defensar-les. 
 

2. Buits i oportunitats urbanes 

En aquest apartat l’assemblea decideix validar per separat les propostes 2.1 Modificació dels usos urbanístics del 22@ per 
promoure altres usos productius d'acord amb els interessos veïnals i en favor de l'economia cooperativa, social i solidària i 
2.2 Mesures de bonificació fiscal a propietaris que cedeixin els espais en desús a iniciatives d'interès veïnal o d’ECSS 
(Economia Cooperativa, Social i Solidària). 

Pel que fa a la primera proposta (2.1) hi ha 28 vots a favor, 2 en contra i 11 abstencions. Quant a la proposta 2.2, hi ha 14 
vots a favor, 7 en contra i 20 abstencions. Les propostes de la 2.3 a les 2.6 es validen en bloc amb el resultat següent: 32 
vots a favor, 9 abstencions i 0 vots en contra. 

A continuació s’exposen les diferents intervencions d’aquest bloc: 

Intervenció 1: Quina àrea del Poblenou ocupa el 22@? 
Intervenció 2: Això del 22@, afecta els artesans? 
Intervenció 3: Les plantes baixes de l’àrea 22@, es poden aprofitar per a altres usos que no siguin els tecnològics? 
Intervenció 4: De Diagonal a Llull, que és àrea 22@, sí que hi ha equilibri entre habitatge i oficines. 
Intervenció 5: En aquesta zona de Diagonal a Llull, àrea 22@, hi ha moltes oficines i la majoria de locals són restaurants. 
Falta comerç de proximitat. 
Intervenció 6: A Roc Boronat amb Sancho de Ávila hi ha habitatge i a més és de protecció oficial. 
Intervenció 7: 22@ no és una mala idea i sí que ha millorat part del barri. 
Intervenció 8: A mi em sembla bé que el 22@ hagi especialitzat el barri amb activitats i usos tecnològics. 
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Intervenció 9: No estic d’acord amb la proposta 2.2 (Mesures de bonificació fiscal a propietaris que cedeixin els espais en 
desús a iniciatives d'interès veïnal o d’Economia Cooperativa, Social i Solidària). Jo no vull bonificar a propietaris i 
multinacionals que tenen solars i espais buits des de fa més de 15 anys i que promouen l’especulació; el que vull és que 
se’ls penalitzi. Aquests espais acaben convertint-se en nius de rates perjudicials per a la salut. Un exemple d’això és CISCO 
a Ca l’Alier. 
Intervenció 10:  A l’enquesta s’evidenciaven la manca de zones verdes, serveis i equipaments, com ara escoles, 
equipaments de salut, per a la gent gran, etc, i en canvi a les propostes que poseu a validació aquesta qüestió no apareix. 
Aquest aspecte és prioritari davant d’altres propostes que plantegeu en aquest document. Crec que les propostes que han 
sorgit dels grups de debat no són del tot vàlides perquè representen un tant per cent molt petit del veïnat en comparació 
amb les persones enquestades. S’haurien d’incorporar a les propostes aquells aspectes importants i majoritaris que van 
sorgir arran de les 1300 enquestes. 
Intervenció Taula: Al document de propostes no hem inclòs la qüestió dels equipaments perquè no va sorgir durant els 
debats, però assumim que és una qüestió important i per tant l’afegirem en algun dels blocs per defensar-la juntament 
amb les altres. 
L’assemblea aprova la decisió d’incloure la qüestió dels equipaments, els serveis i les zones verdes al bloc de propostes. 
 
Intervenció 11: A la Taula Eix Pere IV, quan feu propostes sobre el 22@, només teniu en compte l’Eix Pere IV, o tot el 
barri? 
Intervenció 12: A Holanda, quan un espai queda en desús més d’una any, està permès ocupar-lo. 
Intervenció 13: Jo no vull que es reactivi el barri com el que s’està fent a Palo Alto. Palo Alto està destruint la França Xica. 
Intervenció 14: Estaria bé trobar una fórmula legal per donar un ús temporal als solars que estan buits. 
Intervenció 15 (sobre els punts 2.1 i 2.2): La modificació dels usos ja solucionaria el problema amb les multinacionals 
sempre i quan fem un canvi d’ús incentivant les petites empreses i l’economia social i solidària. El 40% dels locals de Pere -
IV estan buits i són de petites dimensions, per tant sí que seria positiu donar algun incentiu a aquest tipus de propietaris 
perquè aquests locals buits són idonis per acollir activitats de petites empreses i d’economia social i solidària. 
 

3. Mobilitat i necessitats viàries 

En aquest punt de l’assemblea es compten 33 persones en el moment de les votacions.  

Les propostes 3.1, 3.3, 3.4 i 3.6 es validen en bloc, mentre que la 3.2 i la 3.5 es validen per separat a voluntat de 
l’assemblea.  

En la votació de la proposta 3.1 (Bus de barri que garanteixi l’accés als equipaments i serveis bàsics dels barris que es 
troben a l’entorn del l’Eix Pere IV, amb especial cura del veïnat dels extrems i la gent gran), la 3.3 (Garantia de la mobilitat 
en bicicleta per Pere IV i accés al Bicing a l'entorn de tot l'eix Pere IV) i la 3.6 (Valorar la possibilitat d’implementar 
transports nets i sostenibles com el tramvia a Pere IV) els resultats són: 14 vots a favor, 1 en contra i 18 abstencions.  

Quant a la proposta 3.2 (Estudi de la viabilitat del pas del transport públic per Pere IV i possibilitat de mantenir el doble 
carril de circulació de l'autobús als extrems del carrer) alguns es veïns es qüestionen per què el doble carril de circulació de 
l’autobús només es planteja als extrems i no a tot el carrer Pere IV. Des de la Taula s’explica que aquesta proposta va 
sorgir de la necessitat de connectar millor els extrems amb el centre del barri, sobretot per millorar l’accessibilitat als 
equipaments que es troben en aquesta àrea central. A més, en el cas de la zona més propera al Besòs, l’amplada de la 
calçada és major respecte l’àrea central del Poblenou, per tant les pròpies característiques d’aquest tram permetrien 
mantenir aquest doble carril de circulació sense comprometre l’amplada de les voreres o el carril bici. Amb tot, 20 persones 
de l’assemblea demanen mantenir el doble carril de circulació de l’autobús a tot el carrer Pere IV, mentre que 6 persones 
només volen que es mantingui als extrems. 

Amb referència a la proposta 3.5 (Desviació del trànsit d'algunes vies ràpides a altres carrers per preservar alguns elements 
de la trama urbana) es posa de manifest que diverses persones no han entès el contingut de la proposta i que en molts 
casos això s’ha relacionat amb la superilla. Des de la Taula s’aclareix que aquesta proposta fa referència a desviar el trànsit 
a altres carrers per preservar elements amb valor històric o social com pot ser la plaça del Sagrat Cor.  De les 25 persones 
que estan presents a l’assemblea en aquest moment, 16 voten a favor de la proposta, 1 vota en contra i 8 persones 
s’abstenen. 

Les intervencions en aquest bloc són: 

Intervenció 1: Per què plantegeu mantenir el doble carril de circulació només als extrems del carrer Pere IV? S’hauria de 
mantenir el doble carril de circulació de l’autobús a tot el carrer. 
Intervenció 2: Pere IV era un eix viari i ara s’estan carregant la vialitat. 
Intervenció 3: Ja fa 5 anys que es va començar a parlar de Pere IV i llavors ja es va acceptar el procés de pacificació del 
carrer. 
Intervenció 4: Amb la implantació de la superilla les condicions de la mobilitat han canviat i per això s’hauria de replantejar 
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la mobilitat a Pere IV. 
Intervenció 5: Sóc veí del carrer Tànger i considero que encara hi ha coses a millorar en la pacificació de Pere IV. Crec que 
és totalment compatible permetre la circulació del transport públic per aquest carrer. Que totes les línies que passaven 
abans per Pere IV hi tornin a passar. 
En aquests moments diversos veïns inicien un debat al voltant de la superilla. 
Intervenció 6: A Pere IV hi ha altres problemes que no es resolen com les pudors, i d’això no en parleu. 
Intervenció 7: Proposo treure la doble circulació de l’autobús només als extrems. 
Intervenció 8: Tenint en compte que ara tenim la superilla s’haurien de readaptar les propostes que plantegeu perquè les 
condicions de mobilitat han canviat i això s’hauria de tenir en compte. 
Intervenció 9: Si canviem o readaptem alguna proposta o qüestió, què farem amb tota la gent que ja ha opinat al respecte 
i amb la qual ja s’ha consensuat una proposta. 
 

4. Tram del Parc del Centre 

En aquest apartat l’assemblea demana votar per separat la proposta 4.1 (Recuperació del vial de Pere IV pel Parc per 
impulsar la unitat de l’eix i l’articulació de les activitats urbanes, amb la condició de garantir la superfície d’àrea verda del 
Parc amb el tancament del vial del c/Cristòbal de Moura, no incrementar el trànsit rodat i protegir la zona de joc infantil). 
El resultat de la votació és: 12 vots a favor, 1 en contra i 12 abstencions. 

La resta de propostes es validen en bloc amb el resultat següent: 17 vots a favor, 8 abstencions i cap vot en contra. 

Intervenció 1: Fer tots aquests canvis al parc seria molt costós. 
Intervenció 2: Pere IV és un eix històric i la seva unitat és imprescindible per a la seva reactivació 
Intervenció 3: Si no s’obre el Parc central es seguirà deixant a una part del barri d’esquenes i aïllada 
Intervenció 4: La proposta pretén apropar dos postures aparentment oposades, treballant des de les preocupacions i 
necessitats de cada part. 
 
Després de validar totes les propostes la Taula es compromet a fer arribar al districte de Sant Martí la informació dels 
resultats del procés participatiu, així com a fer un seguiment de les propostes que han sorgit. A continuació s’expliquen les 
diferents línies de treball que la Taula ha adoptat per assolir els objectius i donar resposta tant a les necessitats com a les 
propostes que s’han fet. 

 


