LA MERIDIANA, NOU EIX CÍVIC
PER LA CIUTAT.
L’avinguda Meridiana, arran de les demandes històriques dels barris que
hi conviuen, es vol transformar en un eix cívic de referència per a la ciutat,
una avinguda verda on la vegetació, els espais d’estada i de lleure infantil
i el mobiliari urbà convidin les persones a viure-la i no es percebi com una
barrera que divideix barris.
Que la mobilitat flueixi tant transversalment com longitudinalment entre els
barris oferint en cada secció o tram les solucions urbanes, paisatgístiques,
arquitectòniques, d’enginyeria i mobilitat i de participació i apropiació social
que calguin.
Els canvis han de fomentar-ne la pacificació i s’han de prendre les mesures
necessàries per prioritzar i facilitar l’ús del transport públic, la segregació
del carril bici a la calçada i la recuperació de les voreres per als vianants.
La Meridiana ha de convertir-se en un espai públic amable i proper a les
persones, confortable i humanitzat, a mida de tot el veïnat.

UN PROCÉS OBERT.
Per tal de fer una Meridiana amb i per a tothom, s’està treballant, juntament
amb els diversos agents implicats, en les estratègies i els criteris que han de
guiar la futura intervenció.
Per aquest motiu es va constituir la taula de participació del projecte de
l’avinguda Meridiana, que agrupa representants polítics, tècnics i veïnals,
amb els quals s’ha treballat la definició de la secció per trams i s’han
detectat els punts amb més densitat de població que requereixen un
tractament específic.

ON SOM ARA?
Iniciem el procés participatiu sobre els eixos cívics transversals del projecte
de transformació de la Meridiana. L’objectiu principal d’aquest procés és
incorporar la participació activa del veïnat en el procés de millora de la
Meridiana, i en particular, als quatre eixos transversals identificats en el
tram 2 del projecte (entre Glòries i Fabra i Puig).
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UNA TRANSFORMACIÓ A
MIDA DE TOTS I TOTES.
En aquest procés volem incorporar una mirada propera a
cadascun dels barris des d’una perspectiva de gènere, centrada
principalment en l’experiència quotidiana de les persones en tota
la seva diversitat.
Vivim en una societat desigual en què les persones tenim
diferents oportunitats i obligacions en funció de si som dones o
homes, i també de la nostra identitat sexual i de gènere, origen,
edat, religió, diversitat funcional, condicions socioeconòmiques,
etcètera. I aquesta desigualtat es veu reflectida en la manera com
es construeix l’espai.
Per aquest motiu, l’urbanisme amb perspectiva de gènere posa el
dia a dia de les persones al centre de les decisions urbanes, i amb
la Meridiana volem fer una transformació a mida de tothom.
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Per aquest motiu, al procés participatiu parlarem dels quatre
eixos transversals identificats en el tram 2 del projecte, que
correspon al tram Glòries - Fabra i Puig i que implica quatre
nodes de creuament:
EIX 1: carrer de la Sèquia Comtal i carrer de Rogent.
EIX 2: plaça de Ferran Reyes i jardins de Maria Soteras Mauri,
al centre del barri de Navas.
EIX 3: els carrers del Cardenal Tedeschini, del Pegàs, de les
Antilles i d’Olesa, en el centre del barri de la Sagrera.
EIX 4: passeig i rambla de Fabra i Puig. Eix comercial molt
important, especialment en la part muntanya, dins del
districte de Nou Barris.

QUÈ SÓN ELS EIXOS CÍVICS
TRANSVERSALS?

COM PODEU PARTICIPAR?

En el marc del projecte de transformació de la Meridiana, s’han identificat
uns eixos transversals que concentren més densitat de vianants i ciclistes,
amb un gran potencial de connexió entre els barris a banda i banda de la
Meridiana, malgrat que històricament aquesta via s’hagi viscut com una
ferida en el territori.

Per cada grup de barris hi haurà tres sessions obertes i tres accions al carrer
per donar a conèixer l’estat del projecte de transformació de la Meridiana i
els espais de participació que es proposen al veïnat.

La reflexió sobre els eixos que la travessen ens ha de permetre prendre
decisions perquè les cruïlles es dissenyin responent a les necessitats
quotidianes del territori. Així mateix, ens pot donar pistes sobre com
intensificar, millorar i potenciar aquests eixos de connexió (entre els barris)
amb noves intervencions.

Volem recollir les necessitats diverses de la vida quotidiana i elaborar
propostes per part del veïnat. Es treballarà en grups sectorials (veïnat,
dones, infància, joves, gent gran, persones d’origen estranger, persones amb
diversitat funcional i sector comercial).

EN QUINS BARRIS ES DESENVOLUPA
AQUEST PROCÉS PARTICIPATIU?
GRUP de BARRIS 3:

GRUP de BARRIS 1:

GRUP de BARRIS 2:
Navas, la Sagrera i
el Congrés i els Indians,

Vilapicina i la Torre Llobeta,
Porta i Sant Andreu,

vinculats a l’eix 1.

vinculats als eixos 2 i 3.

vinculats a l’eix 4.

el Camp de l’Arpa del Clot
i el Clot,

INFORMANT-VOS:

FENT PROPOSTES:

DEBATENT I PRIORITZANT
PROPOSTES:
Les propostes es debatran i es prioritzaran en tres sessions transversals
obertes, una per cada grup de barris.

CONEIXENT-NE ELS RESULTATS:
El retorn dels resultats del procés al veïnat es farà en una sessió pública i
mitjançant un informe final que recollirà totes les aportacions fetes.
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Més informació a www.barcelona.cat/meridiana

