
 
 

Reunió dilluns 19 de Desembre de 2016 
Centre cívic Can Deu 
19 hores 
Assitents: 
Anna Maria Batalla, Mercè de la Torre, Adela Agelet, Antònia Pallach, Doris Ensinger , Luna Luis Colorado, Maria 
Cármen Pavón, Carme Casas, Dolors Mach, Eusebi Carnicero, Marta Mas, Oriol López, Jordi Guixé, Núria Ricart 

 

 
La reunió és iniciada pel Jordi Guixé, qui aporta informacions de l’Ajuntament de Barcelona en 
relació al futur monument. Expressa la voluntat de l’Ajuntament de dur endavant un concurs en 
aquesta legislatura per a seleccionar un projecte dissenyat per al xamfrà nord-oest Europa/Joan 
Güell (s’adjunta plànol). Explica que la intervenció integral en el tram de Joan Güell s’ha valorat 
massa costosa tot i que no es desestima per a una segona fase. Tanmateix, expressa la necessitat 
que des del grup de treball es faci un document que expliqui quin és el designi del grup en relació 
al projecte. 
 
Pren la paraula la Núria Ricart, qui expressa la seva disconformitat en relació a la manca de 
comunicació per part de l’Ajuntament sobre als debats oberts i les decisions preses des del mes 
de juliol de 2016. Expressa la necessitat que l’Ajuntament informi de les decisions preses per tal 
de treballar coordinadament. 
 
Marta Mas reitera la necessitat de comptar amb informació de primera ma a través de la 
comunicació amb un interlocutor amb capacitat de presa de decisions.  
 
L’Antònia Pallach destaca la necessitat de continuar reivindicant i preservar la força del procés 
d’ara endavant, fent valer la força del grup de treball per tal d’esdevenir un interlocutor 
important entre els diferents actors en aquesta nova fase. En aquest sentit, l’Adela Agelet 
informa que s’ha establert una taula de memòria històrica al districte de les Corts que cal tenir 
en compte. 
 
 



 

 
Possible àmbit de concurs per al projecte. Xamfrà nord-oest Europa/Joan Güell (Font: Ajuntament de Barcelona) 

 
 
La Mercè de la Torre valora positivament que l’Ajuntament entomi el projecte amb realisme i 
amb un calendari clar. I expressa la necessitat de seguir intensificant les activitats i accions 
provisionals sobre l’espai públic. 
 
Es decideix redactar el document demanat per part de l’Ajuntament i demanar formalment una 
trobada amb el Comissionat de Memòria, sr. Ricard Vinyes i/o Conseller Tècnic de districte, sr. 
Toni Coll. Tanmateix s’acorda proposar activitats concretes per al proper any, i organitzar 
reunions periòdiques des del 17 de Gener de 2017. 
 
S’acorda articular el document en base als següents ítems: 
 

 PROCÉS DE SELECCIÓ 
o PROPOSTA D’ORGANIGRAMA ORGANITZATIU I NIVELLS DE PARTICIPACIÓ DEL 

GRUP EN LES DIVERSES FASES DE TREBALL. INFORMACIÓ, DEBAT, DECISIÓ, 
APROVACIÓ. 

o TIPOLOGIA DEL CONCURS. SELECCIÓ DEL JURAT. 
o BASES DEL CONCURS. 

 ÀMBIT 1, FASE 1 (XAMFRÀ) / ÀMBIT 2, FASE 2 (PEATONALITZACIÓ JOAN 
GÜELL) 

 MONUMENT 

 MONUMENT COM ESPAI DE DINAMITZACIÓ DE LA MEMÒRIA (A 
DESENVOLUPAR EN BASE A TOTA LA DOCUMENTACIÓ DEL 
PROCÉS, JA SINTETITZADA EN EL PLA DE TREBALL 2016, I 
ACTUALITZADA EN EL RESUM DE LA DARRERA REUNIÓ DE 
TREBALL) 



 
Per altra part, representants d’Òmnium al districte de les Corts intervenen per fer una proposta 
de col·laboració en la campanya Lluites compartides. El plantejament es basa en fer ús del 
material del procés de recuperació de la memòria de la presó però amb la marca d’òmnium, qui 
dona suport econòmic per a la producció expositiva.  Es desestima la proposta per tal de 
mantenir la independència i valorar les diverses sensibilitats polítiques del conjunt de 
participants en el grup. 
 
Finalment, la Núria Ricart, del grup de recerca CrPolis de la Universitat de Barcelona, informa 
que el grup surt del projecte, però ella manté la mateixa col·laboració a nivell individual.  
 
S’aixeca la reunió. 
 
 
 
 
 
 
 
 


