
Procés Participatiu pel Cobriment de la Ronda de Dalt
(tram des d’Avinguda Vallcarca a Alfonso Comin)

ACTA 2ª SESSIÓ OBERTA DE DEBAT
Futurs usos de la Ronda de Dalt en el tram de Gràcia

https://www.decidim.barcelona/processes/usosvallcarcacomin
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INFORMACIÓ DE LA SESSIÓ

Introducció

Detallar aspectes urbanístics i naturals de la cobertura de la Ronda de Dalt, a partir del
treball i l’enfocament en l’àmbit de la biodiversitat i la creació d’espais verds.

Dades de l’activitat

Dia de l’activitat 2 de desembre de 2021
Durada de l’activitat de 18h a 20h
Lloc de l’activitat Biblioteca Vallcarca i els Penitents (Maria Antonieta Cot)

Objectius de l’activitat

● Presentació sobre “Pla Natura Barcelona 2021-2030”

● Recollir propostes d’usos del cobriment de la Ronda de Dalt

● Detectar les necessitats i inquietuds del veïnat en relació al verd urbà i recollir els
seus criteris de naturalesa a l’espai

● Localitzar els espais al voltant d’aquest tram de la Ronda de Dalt que poden
esdevenir connexions amb el territori

Assistència

La sessió s’inicia amb un total de 25 participants, entre elles 12 dones i 13 homes.
Entre aquestes participants assisteixen representants de diferents entitats i
equipaments del barri, així com representants de diferents grups polítics municipals i
també representants de diferents organismes municipals vinculats al procés i a l’àmbit
d’actuació. Concretament, les següents entitats i personal municipal han assistit a la
sessió (per ordre alfabètic):

Entitats, col·lectius i associacions:
● AFA Escola Galatea
● AFA i direcció Escola Gravi
● Associació de Dones Mas Falcó-Penitents
● Associació de veïns Vallcarca i els Penitents
● Associació de veïns Gràcia Nord i Vallcarca
● Casa Ronald McDonald Barcelona

Personal municipal:
● Carla García, tècnica democràcia activa
● Carmelo Alcalde, tècnic de barri de Vallcarca i els Penitents
● Elisa Miralles, assessora adscrita
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● Jordi Farriol, Conseller d’Urbanisme, Mobilitat i la Vila de Gràcia
● Jordi Raboso, director llicències i espai públic
● Sílvia Cid, adjunta gerència

Personal de dinamització
● Albert Aira, Voltes cooperativa d’arquitectura SCCL
● Keren Besalduch, Ichik gestió de conflictes
● Marc Fando, Voltes cooperativa d’arquitectura SCCL
● Sergi Cardona, Ichik gestió de conflictes

Estructura prevista de la trobada

18:00h Benvinguda (5’)

18:05h Presentacions inicials (30’)

18:35h Presentació de la sessió (15’)

18:50h Proposta d’usos i criteris de relació amb el verd (40’)

19:30h Posada en comú i tancament (15’)

Enllaç del decidim amb la presentació de la sessió

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/d
ecidim/attachment/file/12753/211202_Presentaci%C3%B3_2a_Sessi%C3%B3.pdf

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/12753/211202_Presentaci%C3%B3_2a_Sessi%C3%B3.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/12753/211202_Presentaci%C3%B3_2a_Sessi%C3%B3.pdf
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Presentacions inicials i torn obert de preguntes

El sr. Jordi Farriol, dóna la benvinguda a les persones assistents i fa un breu recordatori
del context en el qual es desenvolupa el procés de participació.

A continuació, l’equip dinamitzador exposa l’estructura de la sessió i demana disculpes
pel desenvolupament de la primera sessió, en la que no es va poder seguir l'ordre del
dia ni assolir els objectius marcats per la necessitat d’un grup de veïns i veïnes
d’expressar la seva disconformitat respecte la construcció de 34 habitatges dotacionals
a la ctra. Sant Cugat per part de l’Institut Municipal d’Habitatge (IMHAB), exhaurint amb
les seves intervencions la major part del temps destinat a la sessió.

La sra. Marga Parés presenta el “Pla Natura Barcelona 2021-2030” contextualitzant el
projecte de govern per incrementar la infraestructura verda a la ciutat.

El sr. Jordi Raboso continua la presentació emmarcant el concepte de corredors verds
urbans a la ciutat i en concret al Districte de Gràcia i l’àmbit d’actuació.

El torn obert de preguntes és utilitzat pel grup de veïns afectats per la futura construcció
dels habitatges dotacionals situats entre la Ronda de Dalt i la carretera de Sant Cugat.
Aquests tornen a mostrar el seu enuig amb l’Ajuntament i, més enllà de preguntar sobre
dubtes ja resolts en la primera sessió, utilitzen els torns de paraula per exposar el seu
malestar i la seva oposició a la construcció d’aquests habitatges.

L’equip dinamitzador fa recordatori de l’exposat a l’inici de la sessió i demana realitzar
preguntes relacionades amb el contingut exposat o el cobriment de la Ronda de Dalt. Es
reconeix el conflicte existent entre el grup de veïns i l’Ajuntament, es responen
preguntes concretes i es demana que es permeti continuar la sessió, respectant al
veïnat que ha assistit interessat en el cobriment de la ronda. Després que els diferents
veïns afectats hagin intervingut, alguns d’ells abandonen la sessió. La resta assumeixen
la continuïtat de la sessió i es reprèn la dinàmica plantejada.

Resum general de la sessió

En relació a la participació:

- Pel que fa al nombre de participants es valora positivament, doncs es va comptar amb
el nombre de persones inscrits prèviament a la sessió.

En relació amb la representativitat d’entitats i equipaments:

- La participació és satisfactòria, essent representades l’Escola Gravi, l’Escola Bressol
Galatea, l'Associació de Dones Mas Falcó-Penitents i l’AVV Vallcarca i els Penitents.
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Membres d’aquesta darrera, tot i el malestar relacionat amb els habitatges dotacionals,
es van quedar i van participar de la sessió.

En relació a la metodologia:

- En general, la metodologia proposada per recollir propostes sobre el futur cobriment
de la Ronda de Dalt i diferents aspectes sobre el verd, ha resultat positiva tant per a les
persones participants com pels objectius de la sessió, essent la participació activa i el
debat productiu molt present a les tres taules de treball.

- Les persones participants han entès el funcionament de la dinàmica i les sensacions al
final de la sessió han estat bones. S’ha treballat simultàniament en 3 grups.

- L’objectiu d’aquesta sessió ha estat recollir les propostes d’usos per a les 2 zones
principals en el cobriment de la Ronda; una zona més estreta, amb usos limitats, i, una
més ample, que permet la construcció d’algun equipament. Aquestes propostes d’usos
han estat concretades en propostes més específiques d’intervenció física.

Així mateix, l’altre objectiu ha estat reflexionar sobre el tipus de “verd urbà” que el
veïnat contempla per aquest espai, en base a les necessitats del barri i les
característiques de l’espai. Aquests tipus de verd s’han recollit en un total de 6 fitxes on
es representaven diferents intervencions físiques urbanes, en les que existeixen zones
verdes.

Més enllà de les dimensions de “nous usos” i “verds urbans a la ciutat de Barcelona”,
s’ha debatut la dimensió etària dels potencials usuaris, és a dir, a quina franja d’edat
aproximada han d’estar destinades diferents espais d’aquest tram de la Ronda de Dalt.

- Categories “Nous usos”

1. Estada i Relació
2. Relació amb la naturalesa
3. Esport i exercici físic
4. Activitats infantils
5. Activitats socio-culturals
6. Activitats amb gossos

- Categories “Verds urbans a la ciutat de Barcelona”

1. Arbustives al cobriment de les vies de Sants
2. Refugi de biodiversitat a la plaça de les Glòries
3. Cobertura boscosa al Parc del Guinardó
4. Espai de pícnic al Parc del Guinardó
5. Presència d’aigua al Parc de la Ciutadella
6. Parterre de gespa al Parc de la Ciutadella
7. Horts urbans a la superilla del Poblenou
8. Pèrgola verda al Parc Central de Poblenou
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En relació al contingut:

- Es percep, de manera generalitzada, que l’augment de verd en aquest espai i la seva
naturalització és una prioritat pel veïnat, percepció que es repeteix en els diferents
grups.

- Tot i no poder-se realizar una cloenda en format de plenària final, les propostes
presentades a cada taula són bastant coincidents, no presentant-se grans desacords
manifestos durant la jornada.

- La presència d’escoles a la zona genera que moltes propostes d’usos estiguin
destinades al col·lectiu infants i adolescents.

- El caràcter general que vehicula aquest procés participatiu és el d’humanitzar l’espai,
transformant-lo al servei del veïnat i no de vehicles, fet que es visibilitza amb propostes
com incrementar passos de vianants. Paral·lelament, aquest increment també respon a
l’alta presència d’escoles per la zona.

- Es detecta que la connectivitat amb zones properes com el Parc de Collserola o la plaça
Alfonso Comín, així com la percepció d’unitat en la remodelació dels diferents espais de
la zona són dos aspectes principals a tenir en compte pel veïnat.

Resultats sobre la proposta d’usos i criteris de relació amb el verd
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Propostes d’usos

Els usos principals proposats, les propostes d’intervenció i les ubicacions són les
següents:

Tram 1

Com a esport i activitat física, es proposa afegir un equipament esportiu polivalent
amb pistes per a bàsquet, tenis, entre d’altres esports. Es comenta que aquest espai es
conceptualitzi com a “plaça”, ja que no existeix en aquest àmbit. També es comenta la
possibilitat d’afegir una zona de taules de ping pong. En la mateixa línia es proposa
afegir un circuit esportiu per a gent gran.

A nivell de passeig, es presenta la incorporació d’un pas de vianants paral·lel al carril
bici per a creuar a la plaça Alfonso Comín.

Dins la categoria d’estada i relació, es valora l’afegir taules i bancs en alguna zona
d’aquest tram.

En la categoria d’activitats socio-culturals, es projecta un espai polivalent a l’aire lliure
per a arts escèniques principalment, com teatre o música, així com poder utilitzar l’espai
d’estada i relació en els moments que no hi ha cap funció.

Es proposa deixar un espai lliure d’usos amb la finalitat de no generar un espai
destinat a un únic ús, excloent a persones no usuàries d’aquest.

Es suggereix la possibilitat d’afegir una guingueta de petites dimensions.

Es menciona que l’espai es materialitzi en una zona tipus parc, no com a plaça de sòls
durs i sense vegetació.

Tram 2

Com a esport i activitat física, es proposa integrar una zona de taules de ping pong. En
la mateixa línia es proposa afegir un circuit esportiu per a gent gran.

A nivell de passeig, es considera rellevant afegir més passos de vianants a les zones de
pas properes a les escoles. Es projecta el passeig com un dels usos principals del tram.

En relació al joc infantil, es suggereix incorporar elements de joc infantil per a infants
d’entre 3 i 10 anys. En un altre espai d’aquest tram es proposa afegir un espai infantil
per a infants < 3 anys.
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A l’àmbit d’estada i relació, es projecta incorporar una zona de descans amb bancs i
taules.

Tot l’àmbit d’intervenció

Dins la categoria d’estada i relació, es proposa generar espais d’esbarjo per a
adolescents combinat amb espais verds.

Es valora la modificació de l’ubicació del carril bici fora de la part central del tram i
segregat de la zona de passeig; per un costat, per aprofitar la part central més amb
altres usos, i per l’altre, per evitar accidents i permetre agilitat i rapidesa a les persones
ciclistes.

A nivell de mobilitat, es verbalitza que la zona de passeig sigui accessible i inclusiva.

Es proposa que tot el mobiliari sigui de fusta, mantenint un carácter agradable i
amable.

Criteris de relació amb el verd

La tipologia de verd, les seves característiques i les ubicacións són les següents:

Tram 1

Afegir un refugi de biodiversitat, en una zona gens concorreguda per afavorir
l’arrelament d’espècies concretes de flora i fauna a la zona.

Per a que l’aigua sigui present a l’espai, es proposa incloure un estanc d’aigua amb una
font, amb un circuit tancat d’aigua.

Es proposa generar un espai on gaudir d’un verd funcional, amb l’objectiu de conèixer i
relacionar-se amb la vegetació (des de l’observació, caricia, …) envoltat d’arbres de
dimensions més grans i altra vegetació.

Es nombra la possibilitat d’afegir un espai de picnic per fer un ús veïnal i amb zona de
recollida selectiva de residus.

Un altra proposta és la incorporació de verd trepitjable, tipus prat, no només en espais
segregats, sinó també com a sòl del passeig o zones de picnic.

Tram 2

Incorporar una pèrgola verda en algunes parts del recorregut de passeig, sent amb
suficient abundància de plantes per a tapar la pèrgola i de característiques aromàtiques.
La finalitat d’aquesta pèrgola seria per a generar zones ombrívoles i estètica.
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Plantar arbustos als laterals de les zones de passeig, amb una altura suficient com per
permetre visibilitat a les persones usuàries. D’igual manera es proposa afegir zones
arbustives de dimensions reduïdes i baixes a les rotondes que es mantindran en el
passeig.

Afegir espais verds aromàtics al costat de les zones de passeig, de manera que siguin
zones més agradables.

Agregar paviment tou, com el sauló en espais d’aquest tram.

Tot l’àmbit d’intervenció

Naturalitzar el tram de la Ronda de Dalt, prioritzant la plantació de vegetació, tals com
roure, alzina, herbes medicinals. S’incideix en que sigui boscosa i també similar a la de
Collserola. Paral·lelament, es proposa modificar la ubicació del carril bici a un lateral
del passeig per aprofitar la part central i afegir més espais verds.

Per altre costat, s’especifiquen algunes de les característiques que es valoren
positivament de l’arbrat a plantar. Aquestes són que sigui autòcton, de fulla caduca,
ubicats estratègicament perquè a l’estiu donin ombra però a l’hivern deixin passar els
raigs de llum. Hi ha una proposta concreta que demana l’espècie cirerer d’arboç.

Es suggereix la incorporació de pèrgoles vegetals al llarg de tot el passeig per a aïllar a
les vianants del soroll i fum del trànsit.

Es comenta la possibilitat d’integrar un tipus de verd, que en la gran majoria, sigui a
peu pla i no provoqui desnivell de terra, sobretot amb l’objectiu de permetre
visibilitat al llarg de tram i no segregar els espais.

Fora de l’àmbit d’intervenció

S’apunta a mantenir el sentit de direcció del carrer d’en Ticià. Es comenta que aquest
canvi de sentit podria generar problemes de mobilitat al barri del Maduixer i dificultar
la sortida el barri, mentre que augmentaria l’entrada d’altres persones cap al Parc
Natural de Collserola.

Es valora positivament ampliar l’àmbit d’intervenció a la plaça Alfons Comín, per a
treballar el projecte d’obra com un tot.

Més amunt de l’àmbit d’intervenció i passada la benzinera, hi ha un descampat on es
proposa afegir un espai de picnic, doncs es troba més arrecerat encara de la zona de
vehicles.
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Es proposa arranjar la zona de la riera, doncs es considera que es troba en mal estat
de conservació, bruta i mal cuidada.


