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Sessions amb professionals del territori 

Sessions amb entitats , col·lectius i entrevistes amb comerciants 



Dinamització al mercadet de dissabte 

Línia del temps al Casal de la gent gran  : Un carrer amb històries 



Com és el carrer avui? 
• És més un carrer de pas de persones que circulen en sentit mar i 

muntanya, o en sentit Besòs – Llobregat, que  no pas un espai de trobada 

o descans.  

• Aspectes positius: Dinamisme 

• Aspectes negatius: Moviments vinculats al consum de droga. 

• La Rambla Prim actua com a frontera dividint el barri en dues parts, i 

Alfons el Magnànim fa de segona frontera. 

• El carrer presenta dues dinàmiques diferenciades: 

• Tram de carrer que va de Cristòbal de Moura fins a Pere IV  

• Tram que va de Cristòbal de Moura fins a Llull. És una zona que li 

manca carisma i personalitat.  

 



• És un carrer desangelat i poc acollidor.  

• És poc atractiu al passeig per la discontinuïtat dels trams asfaltats, 

l’insuficient enjardinament, l’arbrat irregular, les diferències entre 

les voreres dreta i esquerra o la grisor dels edificis. És un carrer on 

predomina el formigó i l’asfalt. 

• El nucli de casetes baixes estan molt deteriorades. Les façanes de les 

cases han perdut els colors i la uniformitat que havien tingut, restant-

los encant.  

 

 



• Percepció d’inseguretat: 

• L’enllumenat és insuficient  i a la nit, és un carrer molt fosc. 

• La renglera de cotxes aparcats i elements d’enjardinament treuen 

visibilitat  i augmenta la sensació d’inseguretat.   

•  Activitat de venda alternativa i ambulant a l’entorn del metro així 

com grups de persones que aparentment exerceixen un control de 

l’espai. 

 

Com és viu el carrer? 



• Manca activitat comercial i l’oferta és discontinua sobre tot a la 

vorera dreta on pràcticament no hi ha comerç.  Hi ha molts locals 

que han quedat buits, especialment les galeries comercials 

 

 

 

 

 

 

• El mercadet dels dissabtes genera una dinàmica positiva 

tanmateix, s’apunta que ha augmentat la venda ambulant i il·legal. 



• La presència del campus universitari ha generat canvis en l’ús del 

carrer i la presència de perfils diferents de població que es desplacen del 

metro cap a la zona universitària. També hi ha nens i nenes que juguen 

al parc infantil, i la presència de famílies a les terrasses dels bars 

 

• Hi ha diferents parcs infantils però estan desendreçats i mal 

dissenyats. Alguns són de sorra  i acaben convertint-se en espai per 

gossos per culpa de l’incivisme d’alguns propietaris. A l’estiu al carrer 

s’està molt fresc, però en canvi a l’hivern fa molt fred. Els espais infantils 

a l’hivern no conviden a estar-s’hi.  

 



• Manca manteniment de les zones de joc infantil i de petanca, i 

dotar el carrer de més elements com ara bancs, fonts o papereres. La 

població del barri acostuma a fer molta vida al carrer i cal potenciar 

aquestes dinàmiques. 

• Al carrer s’organitzen diferents activitats que aporten dinamisme. 

Els parcs infantils són d’ús públic i divers i més recentment  s’han 

començat a organitzar activitats d’oci com ara concerts o 

activitats infantils. 

• El carrer és una via ampla, que podria acollir diferents usos com ara 

ser zona de passeig, de descans o d’activitats per diferents col·lectius 



 Espai amable i segur 

• Un espai amb molt color, lluminós i bonic 
• Un espai renaturalitzat i  dignificat amb zones verdes 
• Un espai ordenat 
• Un espai segur, on la comunitat es responsabilitza 

• Un espai inclusiu que tingui en compte les necessitats de tothom 
 Espai de trobada i de joc  

• Una zona tranquil·la, que convidi a estar-s’hi. 
• Espai infants, amb vida i on es facin activitats 

• Un espai pensat per les famílies i els infants 
• Un espai de trobada i de jocs 

 Espai amb dinamisme i vida 

• Un espai que generi identitat de barri i que la gent se’l senti seu. 
• Un espai amb vida i dinamisme 
• Un espai amb activitat comercial 

 

Com ens agradaria que fos el 
carrer? 



Què caldria treballar? 
Com a criteris generals: 

• Incrementar la permeabilitat de la zona i la relació que té  Alfons 

el Magnànim amb  les altres zones del barri. Eliminar les barreres  

físiques i arquitectòniques i augmentar l’espai utilitzable. Aquestes 

obertures donarien més fluïdesa i connectivitat al carrer.  

• Tractar la reforma del carrer pensant que no s’actua en un barri 

obrer sinó en un barri de Barcelona amb potencial turístic per la 

proximitat de la zona Fòrum  Que la reforma contribueixi a 

dignificar la zona. 

• Vetllar per la qualitat de la reforma. Utilitzar materials de qualitat , 

paviment, mobiliari, tanques.  Si no es fa bé es degrada molt més 

ràpidament. 



Espai amable i segur 
• Urbanitzar el carrer aportant color i vegetació. Pensar bé el tipus 

d’arbrat potenciant aquelles espècies que aportin color (per exemple, 

els ametllers) i evitin al·lèrgies i brutícia (com ara els plataners). 

Instal·lar un paviment de color.  

• Promoure zones verdes i impulsar plans d’ocupació per tal que la gent 

del barri sigui els que s’encarreguen del seu manteniment.  

• Urbanitzar el carrer de manera que convidi al passeig de dalt a 

baix.  

• Eliminar les diferents barreres ( trànsit de cotxes, línia d’aparcament, 

vegetació, etc) . Pacificar el trànsit i guanyar espai pels vianants.   

 



Espai de trobada i de joc  
• Promoure les zones de joc infantil tenint en compte les 

necessitats dels diferents grups d’edat. Crear zones de joc 

integrades per diferents nivells d’edat.  

• Instal·lar espais de jocs de pilota com ara pistes i zones 

delimitades, per adolescents i joves.  

• Promoure un carrer que sigui espai de joc lineal  infantil i 

familiar i per a diferents col·lectius.  

• Consultar als diferents col·lectius  per veure quines necessitats 

d’usos tenen i poder incorporar elements físics i elements de 

mobiliari per famílies, infants, gent gran, joves 

 



Espai amb dinamisme i vida 
• Dinamitzar el carrer perquè aculli activitats culturals. Repartir la 

centralitat que ara té la Rambla Prim i potenciar la realització d’actes 

diversos (per la Festa Major, dates senyalades). Instal·lar una 

estructura de grades que permeti organitzar diferents activitats.  

• Dinamitzar un projecte de murals a les façanes i parets lliures 

per grafits. Instal·lar elements que aportin originalitat al carrer i 

actuïn de reclam per a persones de fora del barri, sense perdre 

identitat.  

• Potenciar una intervenció integrada als locals comercials i 

terrasses. Uniformitzar les façanes dels comerços perquè generi 

una sensació de continuïtat i convidin al passeig, instal·lar tendals de 

colors a totes les botigues, cuidar les terrasses dels bars. 

 

 



• Impulsar un pla estratègic comercial (divers, central, neuràlgic, 

atractiu) que permeti  recuperar l’activitat comercial i aportar dinamisme a 

la zona. Facilitar i obrir els locals tancats amb activitats 

econòmiques de barri i ciutat (tallers per oficis, productes de 

proximitat. activitats artístiques,..)  Crear estructures pel Mercadet que 

permetin participar a les diferents activitats econòmiques del barri.  

• Crear una Plaça del barri, a la zona on està Pere IV  i on es 

desenvolupin activitats tota la setmana per dinamitzar la plaça. 

• Promoure el turisme al barri, proveint-lo d'elements d’interès i no 

treure els  que hi ha (font de coure, arbres centenaris, etc). 
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