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1. Introducció 
 

1.1. Finalitat i objectius del procés participatiu 

L’Ajuntament de Barcelona, a través del Pla de Barris, promou un procés de participació ciutadana 

determinant per al disseny dels espais públics de la zona nord del barri de la Prosperitat.  

La finalitat d’aquest procés s’orienta a identificar quines activitats i usos preveuen desenvolupar els veïns i les 

veïnes de la Prosperitat als espais públics, així com a debatre sobre les característiques que hauran de tenir 

aquests espais i també quins elements els hauran de conformar. Tota aquesta informació és traslladada a 

l’equip tècnic responsable de la redacció del projecte d’urbanització, a fi de ser considerada en aquesta.  

S’han establert com a objectius generals per assolir aquesta finalitat, els següents: 

• D’una banda, fent una diagnosi dels espais on es vol intervenir per a conèixer els seus usos actuals, 

les problemàtiques i potencialitats, des del punt de vista del veïnat i dels equipaments propers. 

• D’altra banda, generant i recollint idees sobre quin hauria de ser el caràcter d’aquests espais en el 

futur,  usos i noves oportunitats, i característiques dels diferents elements que convergeixen: 

vegetació, mobiliari urbà, il·luminació, zones d’estada, accessibilitat, convivència, espais i dinàmiques 

intergeneracionals, etc.  

 

1.2. El marc de debat: elements estructuradors i condicionants tècnics al debat 

Partint de la premissa que l’espai públic a urbanitzar és un sistema interconnectat, el debat s’ha estructurat en 

tres àmbits diferenciats: 

• Carrer del Molí. 

• Plaça situada entre la residència Molí – Via Favència i la Torre Júlia. 

• Solar.  

Per a cada un d’aquests àmbits durant els debats s’han treballat els següents aspectes, a fi de fer aportacions 

que puguin ser incorporades al projecte d’urbanització:  

1. QUIN CARÀCTER haurà de tenir l’espai? Per a fer-ho, s’ha partit de la relació amb la resta dels 

espais de la zona nord de la Prosperitat i amb els equipaments propers, a fi de conferir-li una 

IDENTITAT pròpia. 

2. QUÈ FAREM a l’espai públic? Des de l’experiència individual i col·lectiva, s’ha promogut la reflexió 

per identificar possibles usos i activitats que donin resposta a les necessitats de la VIDA 

QUOTIDIANA. 

3. AMB QUÈ i COM ho volem fer? S’han recollit propostes sobre quins elements urbans ens permetran 

desenvolupar aquestes activitats i quines característiques hauran de tenir aquests espais per adaptar-

se als REPTES DE FUTUR que suposen la sostenibilitat ambiental i els efectes del canvi climàtic.  
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2. El procés de participació ciutadana 
 

2.1. Estructura del procés participatiu 

El procés participatiu s’ha estructurat en tres fases: una informativa, una deliberativa, i una fase de validació 

tècnica i retorn dels resultats del procés. 

 

Primera fase: planificació de la participació ciutadana i presentació 

En la primera fase s’han establert les bases de contingut, així com els diferents espais i canals del procés 

participatiu i de comunicació, planificant les diferents actuacions a desplegar. Com a accions concretes 

realitzades durant aquesta fase, destacar les següents: 

• Recopilació i anàlisi prèvia de la informació obtinguda en els processos de participació ciutadana 

efectuats anteriorment en el mateix marc territorial.  

• Definició dels indicadors per a l’avaluació del procés. 

• Revisió dels agents i dels grups de participació a involucrar. 

• Definició de la metodologia i programació del procés de participació.  

• Elaboració dels continguts a comunicar, conjuntament amb el Departament de comunicació. 

• Redacció de continguts, disseny i posada en marxa de l’espai del procés a la plataforma de 

participació Decidim.barcelona https://www.decidim.barcelona/processes/zonanordprosperitat  

• Enviament de convocatòria a entitats. 

• Contacte amb els equipaments de proximitat per implicar-los en les activitats adreçades a assolir la 

participació de col·lectius específics (infants, joves, gent gran...).  

• Presentació del procés participatiu en una sessió informativa a la Taula Socioeducativa de la 

Prosperitat.  

• Una visita per conèixer i fer observació dels espais inclosos a l’àmbit d’actuació.  

• Dues reunions de seguiment i coordinació amb l’equip tècnic de Pla de Barris.  

 

Segona fase: desenvolupament de la participació  

La fase deliberativa ha facilitat el diàleg ciutadà en relació amb la configuració de l’espai públic, recollir les 

propostes i demandes dels ciutadans i elaborar una síntesi de les aportacions. Els espais deliberatius 

(sessions de treball amb ciutadania, entrevistes) s’han realitzat majoritàriament de forma presencial, garantint 

la salut i el benestar de les persones participants. En aquesta fase s’han desenvolupat les següents accions: 

• Definició de les metodologies dels espais deliberatius (entrevistes i tallers deliberatius), facilitats per 

l’equip extern de participació. 

• Enviament de convocatòries a entitats i altres agents del territori. 

• Sis tallers deliberatius sectorials amb infants, realitzats en format presencial.  

• Un taller deliberatiu obert a la ciutadania, en format presencial.  

• Cinc entrevistes amb agents clau del territori (centres educatius, usuaris i familiars dels equipaments 

residencials, joves), en format presencial.  

• Cinc reunions de seguiment i coordinació amb l’equip tècnic de Pla de Barris. 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/zonanordprosperitat


     

 
6 

 

 

Memòria de participació - procés participatiu per la millora dels 

espais públics de la zona nord de la Prosperitat  

 

Tercera i quarta fase: conclusions, validació tècnica i retorn dels resultats 

En la fase de validació tècnica i retorn s’ha dut a terme: 

• Recopilació i anàlisi de la informació obtinguda. 

• Redacció d’un informe de resultats de les fases 1 i 2. 

• Elaboració de les conclusions derivades del procés de participació ciutadana i trasllat a l’equip tècnic 

de Pla de Barris i a l’equip redactor de l’avantprojecte. 

• Validació tècnica de les propostes. 

• Celebració d’una sessió de retorn de resultats del procés participatiu i de presentació d’un primer 

esborrany del projecte de millora dels espais públics de la zona nord de la Prosperitat.  

• Elaboració d’un llistat de les propostes sorgides durant el procés participatiu.  

• Cinc reunions de seguiment i coordinació amb l’equip tècnic de Pla de Barris, BIMSA i l’equip redactor 

de l’avantprojecte.  

• Publicació de la documentació a l’espai del Decidim.barcelona. 

• Enviament d’un comunicat a les participants perquè puguin consultar la informació.  

 

 

2.2. Calendari 

La primera fase, de planificació i caràcter informatiu, s’ha desenvolupat entre el 7 i el 13 de juny de 2021. 

La segona fase, deliberativa, s’ha dut a terme entre el 14 de juny i el 13 d’octubre de 2021, data de la darrera 

sessió de debat. 

La tercera fase, de validació tècnica i retorn dels resultats, va iniciar el 14 d’octubre de 2021 i va acabar el 13 

de desembre, moment en el qual es va presentar la proposta d’avantprojecte a la ciutadania. 
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2.3. Estratègia de comunicació i difusió del procés 

La comunicació del procés ha estat desenvolupada per Pla de Barris i l’equip dinamitzador ha donat suport a 

l’estratègia de comunicació durant tot el procés. 

Per donar impuls al procés participatiu es va planificar una campanya de comunicació per informar a tota la 

ciutadania i convidar a la participació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al llarg de les diferents fases del procés participatiu s’ha fet difusió a través dels següents mitjans: 

• Cartelleria a la via pública i a dependències municipals (sessió oberta i sessió de retorn). 

• Missatgeria a través de WhatsApp. 

• Notícies al web de Pla de Barris. 
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2.4. Espais i mecanismes de participació 

El procés de participació ciutadana s’ha articulat a través de diferents espais i canals participatius, 

majoritàriament presencials, tot i que també de caràcter virtual.  

 

2.4.1. Participació en línia 

La participació en el procés ha disposat d’un espai de participació en línia a la plataforma Decidim.barcelona, 

accessible a través del següent enllaç: https://www.decidim.barcelona/processes/zonanordprosperitat 

 

 

Per tal de participar en l’espai virtual del procés ha estat necessari que prèviament les ciutadanes i ciutadans 

es registressin a la plataforma Decidim.barcelona. A través d’aquest espai virtual la ciutadania ha pogut 

informar-se del procés, dels seus espais i mecanismes i els seus resultats, així com participar en aquest a 

través de l’espai de recollida de propostes. 

Amb la voluntat de facilitar la participació al màxim de persones i col·lectius, s’ha obert un espai que oferia la 

possibilitat de fer aportacions per als nous espais a urbanitzar de la zona nord, entre el 14 de juny i el 13 

d’octubre de 2021. La finalitat d’aquest espai ha estat recollir propostes d’activitats i usos que es podrien 

donar en aquests espais públics, així com propostes envers quins elements del mobiliari urbà i quines 

característiques hauria de tenir el nou espai per desenvolupar-les.  

 

2.4.2. Participació presencial 

La situació sanitària ha permès que durant el segon semestre de 2021 les sessions deliberatives i les 

entrevistes es realitzessin en format presencial.  

 

• Entrevistes 

Les entrevistes han tingut la finalitat, d’una banda, de conèixer la situació actual dels espais públics de la 

zona nord de la Prosperitat, des de la mirada de les persones usuàries i professionals dels equipaments de 

https://www.decidim.barcelona/processes/zonanordprosperitat
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proximitat i de les membres de les entitats properes; i d’altra banda, recollir propostes sobre quins usos i 

activitats s’haurien de donar en aquests espais públics, així com quins elements del mobiliari urbà i quines 

característiques haurien de tenir.  

 

Entrevista 01: Direcció dels centres educatius Escola Prosperitat i IES Galileo Galilei 

Data: 18/06/2021 

Lloc: IES Galileo Galilei 

 

Pilar Autonell, directora de l’escola Prosperitat 

Xavi, director de l’institut Galileo Galilei.  

 

1. Usos actuals dels espais públics per part dels centres educatius. 

L’espai del solar actualment s’utilitza com a annex al pati del centre de secundària, l’institut Galileo Galilei. En 

aquest sentit, s’utilitza a l’hora del pati per l’alumnat del centre, i també en moments puntuals en les classes 

d’educació física. D’altra banda, hi ha un petit hort que forma part d’un projecte educatiu amb diversitat. 

L’escola Prosperitat només ha fet servir el solar de manera puntual, per fer un pícnic amb el menjador 

escolar.  

En paral·lel, els alumnes de primer i segon de secundària del Galileo Galilei accedeixen al centre a través de 

la plaça situada entre la residència i la Torre Julia, a través del solar. Aquesta situació, però, és puntual, 

derivada de la crisi sociosanitària de la Covid-19.  

 

2. Necessitats i problemàtiques dels espais actuals, des de la mirada dels centres educatius. 

La plaça entre la residència i la Torre Julia, així com el solar, són racons de difícil accés, no són llocs de pas 

per la major part del veïnat. De inici, quan es van plantejar els equipaments que envolten la plaça es van 

dibuixar d’esquenes a la plaça i van delimitar tres accessos, dos d’aquests massa estrets com per fer que es 

pugui superar el desnivell de manera adequada.  

Tot plegat el que promou és que sigui un espai on, sobretot el jovent, utilitza els caps de setmana per fer 

activitats vandàliques, consum d’alcohol i drogues, entre altres usos incívics de l’espai públic, que 

repercuteixen negativament en la zona, no només a la plaça, sinó també al solar. Els centres educatius s’han 

trobat pintades i graffitis, vidres i restes de cremades a l’espai del solar, del qual es responsabilitzen del seu 

manteniment, ja que com s’ha esmentat és una zona que l’institut utilitza als patis i a educació física.  

Sobre l’espai actual de la plaça, es valora que és molt dura, amb molt de ciment i poca vegetació i ombra.  

 

3. Propostes de nous usos, nous elements, oportunitats dels espais. 

Una proposta que es fa des de l’institut Galileo Galilei per l’espai del solar és poder disposar d’una pista semi-

coberta, amb un porxo o similar, on es puguin fer diferents activitats en horari lectiu, com les classes 

d’educació física, però que també sigui un espai que es pugui utilitzar per part del veïnat a les tardes. Per 

tenir aquesta disponibilitat de tancar l’espai quan hi ha alumnes utilitzant la pista, s’hauria de formular algun 

tipus de semi-tancament, que es pugui obrir a les tardes per ser un espai comunitari. Des de la direcció de 
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l’institut s’assenyala que disposar d’un espai cobert és una necessitat, no només del centre de secundària, 

sinó també d’altres agents que desenvolupen activitats a l’espai públic de la zona nord, com podria ser els 

casals d’estiu dels dos centres educatius.  

Sobre els accessos a la plaça situada entre la residència i la Torre Julia, que inclourien els accessos a l’actual 

solar, les direccions del centre valoren que podria ser positiu aprofitar que són accessos estrets per fer un 

semi-tancament perquè es puguin tancar a les nits, per evitar mals usos de l’espai públic. S’obre un petit 

debat sobre la necessitat de tancar o no els espais, assenyalant que si el tancament no és molt segur 

precisament por tenir l’efecte contrari, ja que determinats col·lectius aconsegueixen accedir i tenen més 

impunitat per cometre vandalisme, perquè el ciutadà ordinari no ho veu i no pot denunciar-ho fins l’endemà.  

També a l’espai de l’actual solar es valora que seria positiu tenir una zona de verd, amb arbres. A la plaça, 

aquest verd podria ser amb jardineres o element de l’estil, ja que tenint en compte que a sota hi ha un 

pàrquing segurament és tècnicament inviable plantar arbres.  

Marc Rojas, d’EDAS, presenta alguns dels resultats de les propostes que van sorgir a les sessions amb 

infants de l’escola Prosperitat. Les direccions dels dos centres veuen amb bons ulls les propostes elaborades 

pels infants, tot i que assenyalen que una qüestió molt important és que les infraestructures i elements que 

s’instal·lin en aquests espais han de tenir un fàcil manteniment, per evitar que l’espai es degradi ràpidament.  

Sobre la plaça del carrer del Molí, la proposta és que sigui uniforme amb la resta del carrer, ja que es va fer 

una actuació en el marc del programa Protegim les Escoles i quan comença la plaça, és perceptible la 

diferència en la urbanització de l’espai.  

 

4. Què caldria per crear quotidianitat a aquests espais? Perquè hi hagi gent que els faci servir en el seu dia a 

dia? 

Un parc infantil és una bona forma de crear usos quotidians de l’espai. No hi ha parcs infantils a prop, n’hi ha 

un a Via Júlia, un a l’altra banda de Via Favència, i altres a la part sud del barri. No són només espais de joc 

els parcs infantils, sinó que és un espai de trobada de la família, i entre les famílies.  

Dins de la proposta de la pista semi-coberta que fa la direcció del centre de secundària, una acció que es 

podria portar a terme és instal·lar un parell de taules de ping-pong anti-vandàliques (de formigó), amb ombra. 

És un esport que agrada al jovent i pot ser un bon punt de trobada, alhora que promou l’esport.   

 

5. Com podem fer perquè aquests espais siguin intergeneracionals? És a dir, que siguin un espai de trobada i 

relació entre diferents generacions. 

L’espai de jocs infantils és una bona eina de crear relacions intergeneracionals, ja que a la gent gran en 

general li agrada veure la canalla jugar. Es podrien definir zones de descans i estada, de bancs i ombra, 

orientades a aquest espai de joc.  

Les direccions dels centres educatius assenyalen que les persones usuàries de la residència han de disposar 

de zones d’estada i descans a l’espai públic a la zona, ja que actualment no tenen aquest recurs.  

 

6. Altres temes (accessibilitat, accés i ús dels espais en perspectiva de gènere...). 

Quant a accessibilitat, les persones amb mobilitat reduïda tenen difícil l’accés. Per exemple, des de carrer del 

Molí només hi ha unes escales, una persona amb cadira de rodes o amb mobilitat reduïda hauria de fer la 

volta a la residència i entrar des de Via Favència. 
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En perspectiva de gènere, la plaça situada entre la residència i la Torre Julia és un espai poc il·luminat, amb 

poca visibilitat del que succeeix dins des de fora, i fins i tot amb poca visibilitat del que succeeix dins des del 

mateix espai de la plaça, ja que hi ha elements al centre que dificulten la visió. Per tant, no és un espai 

amable ni segur per les dones, que acostumen a evitar-lo. 

 

Entrevista 02: Direcció de la Residència del Molí – Via Favència 

Data: 22/06/2021 

Lloc: Residència del Molí – Via Favència 

 

Marga i Esther, direcció de la residència del Molí – Via Favència 

 

1. Usos actuals dels espais públics per part de la residència. 

Els usos actuals dels espais públics per part de la residència són, majoritàriament, particulars, són els 

acompanyats o familiars amb les persones residents que surten a fer una volta i a passar una estona junts.  

Aquests usos es donen principalment a la plaça situada entre la residència i la Torre Julia, actualment 

buscant l’ombra de la Torre Julia. A l’hivern, en canvi, es busca més el sol. També l’espai proper a la rampa 

d’entrada del pàrquing de la residència, on hi ha un parell de banc, és un espai d’estada i descans per les 

residents i les seves famílies. La plaça del carrer del Molí, en canvi, tot i que és propera a l’entrada de la 

residència, no s’utilitza gaire, perquè no és un espai amable per la gent gran (poc manteniment i neteja, quan 

comença a fer-se fosc no és un espai massa segur).  

A banda d’aquests usos particulars, la residència fa activitats dinàmiques amb les persones residents, 

principalment als mesos de tardor, quan es pot estar en condicions a l’espai públic.  

 

2. Necessitats i problemàtiques dels espais actuals, des de la mirada de la direcció de la residència. 

En relació amb les activitats dinàmiques que fa la residència amb les seves usuàries, a la plaça situada entre 

la residència i la Torre Julia, s’han trobat amb que durant les poques hores d’activitat que fan al dia es troben 

amb altres persones que utilitzen l’espai públic. Que aquestes persones en qüestió no interrompeixin les 

activitats de la residència depèn exclusivament de la bona voluntat, i no sempre és així.  

En relació amb la mateixa plaça, una problemàtica que es troben a la primavera i sobretot a l’estiu és que no 

hi ha cap ombra entre les 11’30h i les 18’00h. Altres aspectes problemàtics d’aquest espai són el vandalisme, 

el consum de begudes alcohòliques, la falta de verd, el manteniment deficient i la poca il·luminació que hi ha 

a les nits. També s’identifica una particularitat, i és que l’actualitat d’aquesta plaça ve donada perquè tots els 

equipaments que l’envolten estan ubicats d’esquenes a l’espai, cap d’aquests té un accés com a tal que 

estigui a la plaça. Però, això és difícilment modificable.  

 

3. Propostes de nous usos, nous elements, oportunitats dels espais. 

Des de la direcció es fa una proposta de definir un espai a la plaça situada entre la residència i la Torre Julia 

d’ús privatiu, al menys durant un parell d’hores al matí de dilluns a divendres, perquè les usuàries del centre 

puguin desenvolupar activitats amb seguretat. Aquest espai no hauria d’estar necessàriament tancat, sinó que 

podria disposar de cartells informatius que indiquin que durant certes hores, aquella zona és d’ús de la 
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residència. Seria molt necessari que aquest espai disposi d’ombra. Aquesta demanda es fa per poder 

disposar d’un espai a l’aire lliure d’ús residencial, un dret que des de l’administració no s’ha garantit.  

D’altra banda, al costat de l’accés al pàrquing de la residència hi ha un petit espai que actualment és una 

vorera molt ample amb un parell de bancs. Es proposa que s’adeqüi aquest espai, s’instal·lin més bancs i una 

ombra perquè sigui un espai d’estada. 

 

4. Què caldria per crear quotidianitat a aquests espais? Perquè hi hagi gent que els faci servir en el seu dia a 

dia? 

Es fan tota una sèrie de propostes pels diferents espais que hi ha a la zona nord, dins l’àmbit d’actuació. 

Sobre la plaça del carrer del Molí, una forma de crear usos quotidians és fer-la més amable, convertir-la en 

una zona més enjardinada, però alhora mantenint un nivell de neteja acceptable.  

Quant a la plaça situada entre la residència i la Torre Julia, hi ha una llista d’aspectes per millorar o incorporar 

que podrien crear quotidianitat, usos habituals de l’espai públic per part del veïnat: més ombra, més verd 

(amb jardineres, per exemple), desplaçar els elements que actualment se situen al mig de la plaça (sortida 

d’aire, màquines d’exercici), una zona d’aigua corrent (no estancada), més il·luminació, una zona de jocs al 

terra (escacs, xarranca...), espais de trobada entre nens/es i gent gran (un parc infantil amb bancs per seure 

al voltant, per exemple), terra tou a les zones jugables. Altres propostes són un rocòdrom a l’aire lliure, unes 

taules de pícnic. Qualsevol d’aquestes propostes hauria de ser sostenible en el temps, i tenir un consum 

d’aigua i llum reduït.  

Aquests espais jugables i d’estada haurien de poder ser utilitzats per persones amb diferents afectacions 

psíquiques i físiques.  

En general, es proposa que tots aquests espais, punts de trobada, disposin de connexió a la xarxa de wi-fi 

pública.  

 

5. Com podem fer perquè aquests espais siguin intergeneracionals? És a dir, que siguin un espai de trobada i 

relació entre diferents generacions. 

Més que espais intergeneracionals, són espais generacionals, on diferents generacions es troben, però es 

complicat que interactuïn sense que sigui forçat. En qualsevol cas, la proposta del parc infantil amb bancs de 

descans és un punt de trobada entre diferents generacions.  

 

6. Altres temes (accessibilitat, accés i ús dels espais en perspectiva de gènere...). 

La plaça situada entre la residència i la Torre Julia és de difícil accés. Té tres llocs d’entrada i sortida i només 

un és accessible, tot i que el pendent és molt elevat. Es proposa que hi hagi escales mecàniques als dos 

accessos en els que actualment hi ha només escales, entre carrer del Molí i la plaça, i entre la plaça i Via 

Favència (on hi ha l’entrada a la Torre Julia).  

Quant a perspectiva de gènere, des de la direcció no s’identifica cap aspecte. S’assenyala que en termes de 

seguretat, tot l’àmbit té falta d’il·luminació, però aquest fet afecta de la mateixa manera a homes i dones. Les 

treballadores de la residència surten de dos en dos perquè en el passat ens hem trobat amb situacions 

conflictives a les nits.  
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Entrevista 03: Associació de Familiars de la Residència del Molí – Via Favència 

Data: 30/06/2021 

Lloc: Associació de Veïns de la Prosperitat 

 

Paqui Castillo, ha estat membre de l’Associació de Familiars de la Residència del Molí – Via Favència i de la 

Comissió de Famílies, així com de la Coordinadora Familiares de Residencias 5+1, tot i que ja no ho és, però 

ha estat una de les membres històricament més rellevants. Actualment és membre de l’AVV Prosperitat. 

Loli Hita, membre de l’Associació de Familiars de la Residència del Molí – Via Favència i candidata a formar 

part de la Comissió de Famílies. 

Nati, membre de l’Associació de Familiars de la Residència del Molí – Via Favència i candidata a formar part 

de la Comissió de Famílies. 

Carmen Cabello, membre de l’AVV Prosperitat. 

 

1. Usos actuals de l’espai per part dels usuaris de la residència i les seves famílies. 

La residència fa 6 anys que està funcionant, des del 2015.  

L’ús que es fa d’aquests espais és mínim, sobretot als mesos d’estiu, ja que no hi ha espais d’ombra i 

descans, i s’ha de tenir en compte que les persones residents a l’equipament sovint tenen un estat de salut 

fràgil i no poden estar al sol amb la temperatura d’estiu. En anys anteriors s’havia facilitat des de l’Ajuntament 

la instal·lació d’un espai d’ombra, amb una pèrgola provisional a la part més propera a la residència, a la 

plaça situada entre la residència i la Torre Julia, però aquest any no ha estat així.  

En general, aquesta plaça és un espai públic perdut, tampoc s’utilitza per part dels veïns i veïnes de la zona 

nord. L’únic ús que es detecta per part de les entrevistades és per part dels joves, i sovint amb mals usos, 

com el consum de begudes alcohòliques a la via pública.  

 

2. Necessitats i problemàtiques dels espais actuals, des de la mirada dels usuaris de la residència i les seves 

famílies. 

El carrer Molí, especialment a la zona de la plaça i els contenidors d’escombraries, és un lloc de pas però que 

té una sèrie d’usos incívics i un manteniment i neteja especialment deficients. L’espai dels contenidors 

sempre està ple de deixalles i mobles, que poden arribar a estar una setmana sense que es recullin, i a la 

resta de la zona no es fa una neteja intensiva. És un lloc de pas no només pel veïnat de la zona, sinó també 

pels infants i joves dels centres educatius i pels usuaris de la residència, així que hauria d’estar en un estat de 

manteniment i neteja acceptable.  

No hi ha espais de descans en l’entorn de la residència. Els pocs bancs que hi ha no tenen ombra i són 

individuals i estan orientats d’una forma que no són amables per relacionar-se.  

Una necessitat identificada de la zona nord és que, en general, la presència de verd és baixa.  
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3. Propostes de nous usos, nous elements, oportunitats dels espais. 

Les representants de l’associació de familiars es mostren d’acord amb que l’espai actual de la plaça i el solar 

siguin un espai connectat i compartit, creuen que la zona, en conjunt, té oportunitats per definir usos 

comunitaris.  

La plaça situada entre la residència i la Torre Julia hauria de ser un espai amb zones de descans, amb molta 

ombra, especialment a la banda més propera a la residència, amb espais de joc pels infants (parcs, jocs al 

terra) i pels joves (una taula de ping-pong, per exemple).  

La proposta d’ombra és disposar d’una pèrgola, qüestió que es va presentar a Pressupostos Participatius i 

que va quedar descartada en la votació final. Aquesta pèrgola hauria de ser de làmines de fusta o de l’estil, 

que deixi passar el vent.  

D’altra banda, quant als espais d’estada i descans, es demana que els bancs no siguin massa baixos perquè 

dificulten que les persones grans puguin aixecar-se per si mateixes. També s’assenyala que els bancs no 

haurien de ser només individuals, i haurien d’estar orientats de manera que permetin relacionar-se (no han 

d’estar en paral·lel).  

Disposar de jocs infantils és molt important, ja que hi ha centres educatius molt propers a l’espai i, a banda, 

no hi ha altres zones de joc molt properes.  

La zona nord hauria de disposar de més verd. L’espai de la plaça hauria d’estar enjardinat d’alguna forma, 

mentre que l’actual solar es podria aprofitar per plantar verd més gran, com arbrat. Un espai referent, en 

aquest sentit, són els parc enjardinats de Pere Virgili, una combinació de camins, enjardinat i ombres.  

Una demanda és fer una campanya de sensibilització sobre l’incivisme, per evitar que els espais es degradin 

ràpidament, a tota la zona nord. L’espai dels contenidors de la plaça Molí i els entorns dels centres educatius 

sempre estan bruts, com s’ha esmentat. 

Quant a la plaça del Molí, s’haurien de moure els contenidors a un altre espai, sigui en direcció Via Favència 

o cap a baix. L’espai on ara hi ha els contenidors, tenint en compte que la vorera és ample, es podria aprofitar 

per instal·lar uns bancs i arbrat. Els bancs de la plaça haurien de ser més alts, en la línia que s’ha esmentat 

sobre les zones de descans, hauria d’haver-hi una font, i en general s’hauria de millorar la neteja i el 

manteniment.  

 

4. Què caldria per crear quotidianitat a aquests espais? Perquè hi hagi gent que els faci servir en el seu dia a 

dia? 

Creant usos quotidians deixaria de ser un amagatall per fer mals usos de l’espai públic, com el consum de 

begudes alcohòliques que es fa actualment.  

Una opció que es planteja per crear usos quotidians és instal·lar un quiosc, amb papereria i alimentació, en 

l’àmbit de la plaça i el solar. 

Una altra opció és que els baixos de la Torre Julia tinguin activitat econòmica.  

 

5. Com podem fer perquè aquests espais siguin intergeneracionals? És a dir, que siguin un espai de trobada i 

relació entre diferents generacions. 

Hi ha bones experiències quant a les activitats intergeneracionals, els darrers anys la residència ha fet 

activitats conjuntament amb l’escola Prosperitat que han funcionat molt bé. Per tant, les representants de 

l’entitat es mostren a favor de promoure activitats intergeneracionals a l’espai públic. 
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Una opció plantejada per promoure aquestes activitats és instal·lar zones de jocs infantils (un parc de jocs) o 

juvenils (una taula de ping-pong, per exemple) i, en l’entorn, zones de descans, amb bancs i ombra, així com 

una zona d’exercicis per la gent gran. Aquest mobiliari seria el primer esglaó perquè es pugui portar a terme 

activitats de relació entre diferents generacions. El següent esglaó, el següent pas, és que s’impulsin 

aquestes activitats conjuntes, sigui des dels centres educatius, des de la residència o des de l’Ajuntament o 

altra institució.  

D’altra banda, s’assenyala que la possibilitat de disposar d’espais recuperats i enfocats a determinats 

col·lectius, ja siguin infants, joves o gent gran, sovint fa que aquests col·lectius interactuïn entre si, sense 

necessitat de dinamitzar activament els espais.  

 

6. Altres temes (accessibilitat, accés i ús dels espais en perspectiva de gènere...). 

Quant a accessibilitat, a la plaça situada entre la residència i la Torre Julia només hi ha un accés per a 

persones amb mobilitat reduïda, i aquest té un grau de pendent molt elevat, que dificulta que persones en 

cadires de rodes puguin arribar bé a l’espai. Els altres dos accessos tenen escales. Algunes usuàries de la 

residència estan deixant de fer sortides per no tenir les capacitats físiques per fer-ho, tenint en compte 

l’entorn actual.  

D’altra banda, l’associació de familiars indica que ha demanat reiteradament a la residència que els hi deixin 

utilitzar l’ascensor de l’equipament per accedir a la plaça en aquests acompanyaments que fan a les persones 

usuàries, des de la sortida d’emergència (que està a nivell de la plaça), però no s’ha facilitat aquest accés. 

Una part molt important d’aquest projecte de millora de la zona nord ha de ser facilitar l’accés a la plaça, i la 

residència hauria de mostrar-se col·laborativa amb les seves residents i famílies. La postura de la direcció de 

la residència és que la sortida d’emergència, que dóna a la plaça, no es pot utilitzar d’ús quotidià.  

En relació amb l’ús dels espais en perspectiva de gènere, la il·luminació dels espais de la zona nord és 

deficient i els accessos a aquests espais són molt estrets, limitant la visió que puguin tenir les dones que 

entren a la plaça entre la Torre Julia i la residència. D’altra banda, més enllà del consum d’alcohol, també es 

denuncia que hi ha consum d’altres drogues en l’entorn, especialment en les escales que pugen a la Torre 

Julia.  

 

Entrevista 04: Casal de Joves de la Prosperitat 

Data: 21/09/2021 

Lloc: Marxa exploratòria per l’àmbit (aquesta sessió va ser autogestionada pel Casal de Joves) 

 

1. Usos actuals dels espais per part del jovent del barri. 

És zona de pas. Poques joves queden per reunir-se en aquest espai. 

 

2. Necessitats i problemàtiques dels espais actuals, des de la mirada del jovent. 

Brutícia, l’espai està abandonat, no convida a anar-hi. Hi ha un solar i un camp de bàsquet que no es fa ús, 

l'accés està tancat, no sabem si forma part d’un equipament i/o un centre educatiu, però seria un lloc profitós 

per les joves. 

Els dos blocs de pisos creen aïllament. 
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3. Propostes de nous usos, nous elements, oportunitats dels espais. 

Espai de calistenia per a joves. El camp/solar del costat es podria obrir. 

 

4. Què caldria per crear quotidianitat a aquests espais? Perquè hi hagi gent que els faci servir en el seu dia a 

dia? 

Es podria habilitar els baixos de la torre Júlia com a espai social. 

Generar activitat per a que vingui gent. 

No transmet que sigui un espai segur, està molt aïllat i per la nit és massa fosc. 

 

5. Com podem fer perquè aquests espais siguin intergeneracionals? És a dir, que siguin un espai de trobada i 

relació entre diferents generacions. 

Calistenia dirigit a joves. Creiem que no hi ha elements per donar respostes a inquietuds de cap col·lectiu en 

concret. Llavors, inicialment es necessita habilitar l’espai fent propostes a un col·lectiu en concret (joves, 

infants, adults, gent gran…) 

 

6. Altres temes (accessibilitat, accés i ús dels espais en perspectiva de gènere...). 

Tot a millorar, L’accés, pujant des de Molí, hi ha escales. 

Està molt tapat, sembla un espai perillós i no dóna seguretat per passar segons a quines hores, ja que no hi 

ha molta gent. 

Falta ombra per poder descansar en les hores de més sol. 

 

Entrevista 05: Residents de la Torre Júlia 

Data: 13/10/2021 

Lloc: Torre Júlia 

 

Antonio Gonzàlez, Rosa Soler i Pilar Laborda, residents de la Torre Júlia. 

 

1. Usos actuals per part dels residents de la Torre Júlia. 

No hi ha un ús continuat ni esporàdic dels espais de l’àmbit d’intervenció. En general, són llocs de pas, fins i 

tot en determinats casos són llocs a evitar, pel tipus de gent que hi ha i per com aquesta gent es relaciona 

amb l’entorn (consum de begudes alcohòliques i de drogues a la via pública).  

Les persones residents a la Torre Júlia desenvolupen les seves activitats d’oci i lleure principalment portes 

endins, i puntualment amb sortides per passejar, però fora de l’àmbit d’actuació.  
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2. Necessitats i problemàtiques dels espais actuals, des de la mirada de l’equipament / servei. 

Les principals problemàtiques identificades són a l’espai de la plaça entre la residència i la Torre Júlia, i estan 

relacionades amb l’incivisme i la convivència, amb sorolls durant les nits i amb l’estat de brutícia i deixadesa 

de l’espai.  

S’identifica com a necessitat un espai de joc infantil i familiar, ja que sovint a les tardes hi ha nens jugant amb 

els pares i mares a la plaça, quan no és un lloc que estigui preparat per aquest col·lectiu, no hi ha jocs, 

només unes màquines d’exercici per a adults i terra de formigó. És una necessitat rellevant, ja que a l’entorn 

hi ha diversos centres educatius.  

 

3. Propostes de nous usos, nous elements, oportunitats dels espais. 

Antonio González va participar a la sessió de debat del 6 d’octubre i exposa les conclusions a la resta 

d’assistents a l’entrevista. En general, les propostes que es van treballar a la sessió es valoren positivament.  

En relació amb el que s’ha exposat en la pregunta anterior, es proposa instal·lar una zona de jocs infantils, 

dibuixats al terra, per tal de cobrir la necessitat d’espais de joc infantil al barri. 

Es demana que, sigui quina sigui la intervenció final, s’hauria d’actuar contra l’incivisme que hi ha en l’entorn 

de la Torre Júlia.  

S’assenyala que la qüestió de la il·luminació és important i el projecte final hauria de tenir una previsió de llum 

suficient per quan es faci fosc, especialment durant els mesos d’hivern.  

 

4. Què caldria per crear quotidianitat a aquests espais? Perquè hi hagi gent que els faci servir en el seu dia a 

dia? 

Un concepte que es planteja per crear quotidianitat en aquests espais és la naturalitat, disposar d’una zona 

arbrada i amb camins de terra o sauló, especialment a la zona que actualment és un solar, en la línia del que 

es plantejava en la sessió amb ciutadania del 6 d’octubre.  

Una manera de crear usos quotidians es cercar definir elements que la ciutadania utilitzi en el seu dia a dia, 

com equipaments esportius a l’aire lliure. Un exemple serien unes pistes de petanca.  

Quant al carrer del Molí, se sumen a la proposta de fer-lo per a vianants, limitant el trànsit de vehicles i fent un 

passeig cívic que tingui la plaça del Molí com a punt central, alhora que protegint els centres educatius i els 

infants dels vehicles a motor. Però, es planteja que el carrer Flor de Neu hauria d’estar obert al trànsit, ja que 

és necessari que hi hagi accés dels serveis i que el barri estigui ben comunicat.  

 

5. Altres temes (accessibilitat, accés i ús dels espais en perspectiva de gènere...). 

En relació amb les escales que connecten la Torre Júlia amb la plaça, tocant amb el camp de futbol, es 

planteja que ni són necessàries, ja que l’accés principal es fa per l’altra banda de l’edifici, ni són desitjables, ja 

que són un amagatall per tot tipus d’activitats incíviques. Per tant, es proposa que es tanquin i es guanyin 

com a espai públic per la plaça i l’actual solar.  

A la banda contraria de la plaça, en l’accés entre aquesta i el carrer Molí, caldria un elevador ja que les 

persones amb mobilitat reduïda (que són moltes tenint en compte els dos equipaments residencials que hi ha 

a l’entorn) valoren que aquestes escales són una barrera arquitectònica en l’entorn de intervenció.  
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• Sessions deliberatives amb infants de l’escola Prosperitat 

Les sessions deliberatives amb infants de l’escola Prosperitat han tingut la finalitat, d’una banda, de conèixer 

la situació actual dels espais públics de la zona nord de la Prosperitat, des de la mirada dels infants del centre 

educatiu més proper a l’àmbit; i d’altra banda, recollir propostes sobre quins usos i activitats s’haurien de 

donar en aquests espais públics, així com quins elements del mobiliari urbà i quines característiques haurien 

de tenir.  

Amb aquest objectiu, s’ha desenvolupat una dinàmica adaptada als infants de segon cicle d’educació 

primària.  

S’han realitzat 6 sessions de treball amb infants en el marc del procés participatiu per a la millora de l’espai 

públic de la zona nord del barri de la Prosperitat.  

 

Dimecres 9 de juny Dijous 10 de juny Divendres 11 de juny 

Cicle Mitjà A (8:45 – 10:35h) Cicle Mitjà B (8:45 – 10:35h) Cicle Superior B (9:00 – 

11:00h) 

Cicle Superior C (11:10 – 

13:00h) 

Cicle Mitjà C (11:00 – 12:45h) Cicle Superior A (11:10 – 

13:00h) 

 

Qüestions abordades a les sessions: 

- Treball al voltant de tres dimensions: zones d’estada, jocs infantils i zones de verd. 

- Elements de diagnosi (present): Què fem a l’espai? A què juguem? Elements que ens agraden, 

positius, i que no ens agraden, negatius. 

- Elements propositius (futur): Com voldríem l’espai? Quins jocs voldríem incentivar? Quines activitats 

es poden desenvolupar? 

 

Estructura i ordre del dia de les sessions:  

(5’) Arribada dels infants i el professorat. 

(10’) Benvinguda i presentació dels objectius i la dinàmica de la sessió. 

(75’) Marxa exploratòria per l’àmbit d’actuació. 

(10’) Conclusions. 

(5’) Agraïments i cloenda de la sessió. 

 

1. Rebuda dels infants i el professorat i accés al solar (5’). 

El punt de reunió amb l’alumnat i el professorat ha estat el porxo de l’escola Prosperitat. Des d’allà, s’ha 

accedit al primer espai de treball, que en algunes de les sessions ha estat el solar i en altres ha estat la plaça 

situada entre la residència i la Torre Julia.  
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2. Benvinguda i presentació dels objectius i la dinàmica de la sessió (10’).  

El personal tècnic d’EDAS ha donat la benvinguda als infants i al professorat i s’han presentat els objectius de 

la sessió i la dinàmica que s’ha portat a terme. S’ha explicat que la dinàmica es desenvolupa en format de 

marxa exploratòria per l’àmbit d’actuació, per detectar les necessitats i problemàtiques de l’espai actual, i 

treballar les propostes de futur que tinguin els infants.  

S’ha dividit als infants en 5 grups (aproximadament de 3 persones cada grup) per tal de fer funcional el treball 

i, alhora, fer que l’alumnat reflexioni de manera grupal sobre les necessitats dels espais i les propostes que 

volen fer. L’equip d’EDAS ha facilitat enganxines amb el número de cada grup.  

 

3. Marxa exploratòria per l’àmbit d’actuació (75’). 

La dinàmica de treball s’ha estructurat al voltant de tres àmbits: espais d’estada, espais de joc i zones de 

verd.  

Els grups classe han iniciat el treball o bé al solar o bé a la plaça situada entre la residència i la Torre Julia, 

mentre que han finalitzat en aquesta plaça o, alternativament, a la plaça del carrer Molí. S’ha intentat cobrir 

els diferents espais de l’àmbit actuació amb els diferents grups classe.  

Mentre es visiten cada un dels espais, hi ha hagut dos moments diferenciats:  

- Detecció de necessitats, diagnosi. 

- Treball de propostes. 

 

Detecció de necessitats, diagnosi 

L’equip d’EDAS ha plantejat una sèrie de preguntes:  

- D’una banda, quant als espais d’estada, es pregunta als infants si utilitzen aquests espais i, en cas 

afirmatiu, què hi fan, amb qui van acompanyats, en quins horaris, si s’han trobat problemes o 

conflictes en aquests espais.   

- D’altra banda, quant als espais de joc, es pregunta als infants a què juguen en aquests espais.  

S’han facilitat post-its de color verd i rosa a cadascun dels 5 grups d’infants. Se’ls ha demanat que recorrin 

l’entorn, l’espai en qüestió, per detectar i marcar amb color verd tot allò que els agrada i amb color rosa tot 

allò que no els agrada. L’equip d’EDAS ha passat pels grups per demanar als infants que expliquin les 

valoracions que han realitzat. Després d’uns minuts, s’ha reunit de nou els grups i han estat els infants qui 

han explicat quins elements han identificat a l’espai en qüestió.  

 

Treball de propostes  

L’equip d’EDAS planteja una sèrie de qüestions que estructuren el treball propositiu i reparteix material, 

mantenint la mateixa estructura de 5 grups. 

- Quant als espais d’estada, com es voldrien trobar aquests espais en el futur? Quins elements haurien 

de tenir? 

- Quant als espais de joc, quins jocs voldrien incentivar? Quines característiques haurien de tenir 

aquests jocs? 

- Quant a les zones verdes, on els agradaria? Quin tipus de verd voldrien? Voldrien implicar-se en la 

cura del verd? 
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- Quines activitats consideren que poden desenvolupar-se per la resta de col·lectius (avis i àvies, pares 

i mares, jovent...) 

Els infants han reflectit tots aquests elements sobre l’espai en qüestió, debatent dins del seu grup quines són 

les propostes que volen impulsar i escrivint-les en post-its, i posteriorment les han enganxat allà on creien que 

hauria de situar-se la proposta. L’equip d’EDAS ha passat pels grups per demanar als infants que expliquin 

les propostes que han realitzat, i posteriorment han fet un resum de les aportacions recollides. 

Un cop finalitzada la visita d’un espai s’ha passat al següent, per continuar amb la dinàmica. Quan es finalitzi 

el treball al darrer espai, l’alumnat i el professorat es dirigeix cap el porxo de l’escola Prosperitat. 

 

6. Conclusions (10’). 

L’equip d’EDAS ha comentat les principals necessitats i problemàtiques identificades a la marxa exploratòria, 

així com les principals propostes que han sorgit. 

 

7. Agraïments i cloenda de la sessió (5’).  

L’equip d’EDAS agraeix la participació dels infants i el professorat i conclou la sessió. La durada de la sessió 

ha estat aproximadament d’1 hora i 30 minuts. 

S’ha previst que els infants valorin el grau de satisfacció en relació amb la sessió a través d’un termòmetre de 

valoració i marques de color (gomets). 

S’han recollit les dades personals (nombre de nens i nenes, curs) per tal d’elaborar la memòria de participació 

del procés.  

 

Dades de participació  

Entre tots els grups classe s’ha recollit una participació de 90 infants, 40 nens i 50 nenes. 

Nombre de participants – CM B Nombre d’homes Nombre de dones 

90 40 50 

 

Espai de treball – Solar 

Aproximadament la meitat dels infants coneixen l’espai del solar, ubicat dins de l’àmbit d’actuació. 

S’assenyala que s’ha realitzat alguna vegada una sortida de pícnic amb el menjador escolar. A més a més, 

els infants saben que des de l’institut Galileo Galilei s’utilitza aquest espai a l’hora del pati.  

Els infants fan una passejada pel solar i identifiquen alguns elements en negatiu i d’altres en positiu, ajudant-

se dels materials facilitats per l’equip d’EDAS. 

Com a elements en positiu, que les participants identifiquen que haurien de mantenir-se al futur espai, 

destaquen els arbres que hi ha al solar (tot i que es valora que haurien de situar-se de manera que no 

trenquin les dinàmiques relacionals i de joc), la paperera, el petit hort. Els elements de vegetació no només es 

valoren positivament com a verd, sinó com a recurs d’ombra.  

En canvi, com a elements en negatiu, identificats com que no haurien de continuar al futur espai, 

s’assenyalen els ressalts i desnivells que hi ha al terreny, així com els tancaments metàl·lics, que divideixen el 
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potencial espai, i que alhora estan en un estat deficient. En general, el manteniment i la neteja de l’espai es 

valoren negativament.  

Sobre les pintades i graffitis, hi ha una polaritat important, entre els grups que es mostren rotundament en 

contra i els que es mostren a favor, sempre i quan aquestes pintades estiguin en bon estat i siguin 

estèticament boniques. També hi ha infants que es mostren totalment en contra de qualsevol tipus de pintada, 

sigui com sigui.  
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Després d’identificar necessitats i problemàtiques presents a l’espai, es passa a elaborar propostes de futur. 

A continuació es fa una recopilació de les propostes sorgides en aquesta part de la dinàmica, en relació amb 

l’espai del solar. S’han marcat en negreta aquelles idees més repetides en els grups classe. 

 

Propostes recollides a l’espai del solar 

Zona de gespa, artificial o natural 

Una font 

Un lavabo públic 

Un skatepark de petit format 

Zona de pícnic, amb taules i bancs 

Més arbres 

Un quiosc, amb resfrescos i gelats 

Menys desnivell 

Més papereres 

Pista de futbol 

Zona d’exercicis per a la gent gran 

Zona de bancs per descansar 

Cobrir el canal de desembocament d’aigües de la part inferior del solar, per seguretat 

Terra adoquinat 

Espais més oberts, sense tanques 

Elements que donin ombra 

Una piscina 

Circuit de parkour 

Una paret per escalar 

Dinamització i activitats dels espais infantils 

Jocs d’aigua, com una font jugable o un tobogan aquàtic 

Un parc infantil, amb tobogans i gronxadors 

Una pista de bàsquet 

Un espai de jocs de taula 

Garantir que l’espai sigui accessible 

Camp de beisbol 

Jocs al terra, com una xerranca 

Zona per fer esport (en general) 
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Propostes recollides a l’espai del solar 

Un pipican 

Una piscina de boles 

Murals pintats de color diferents 

Fer el pati de l’institut més gran 

Dinamització de l’espai amb música, fora de l’horari lectiu 

Videovigilància, per evitar mals usos de l’espai 

Una tirolina 

Una zona de jocs d’amagatall 

Llit elàstic 

Una casa-arbre 

Un espai d’animals marins 

Zona d’aparcament de vehicles 

 

S’ha plantejat als infants la possibilitat de disposar d’una zona de murals que els i les alumnes de l’escola 

Prosperitat poguessin pintar de manera col·laborativa. La proposta ha estat rebuda positivament, mostrant 

l’alumnat la seva conformitat.  

 

Espai de treball – Plaça situada entre la residència i la Torre Julia 

Al voltant d’un 40-50% dels infants coneixen l’espai de la plaça situada entre la residència del Molí – Via 

Favència i la Torre Julia. Una part important dels i les alumnes no coneixien la plaça perquè no és un lloc de 

pas ni un recurs de joc infantil, els espais que acostumen a utilitzar són la plaça d’Àngel Pestaña, Via Julia i 

Chafarinas. 

Els infants fan una passejada per la plaça i identifiquen alguns elements en negatiu i d’altres en positiu, 

ajudant-se dels materials facilitats per l’equip d’EDAS.  

Com a elements en positiu, que les participants identifiquen que haurien de mantenir-se al futur espai, 

destaquen la importància de les papereres, així com la vegetació que hi ha a una cantonada de la plaça. Les 

màquines d’exercici, tot i valorar-se positivament com elements d’esport i salut, s’assenyala que el seu 

manteniment i neteja és molt deficient. El mateix s’aplica als cartells d’informació que hi ha sobre com utilitzar 

l’espai. També es valora que la font està situada a un extrem de l’espai, pràcticament fora de la plaça, i hauria 

d’estar més a prop.  

Com a elements en negatiu, identificats com que no haurien de continuar al futur espai, s’assenyalen la 

sortida d’aire del pàrquing, que se situa en mig de la plaça i és un obstacle de la jugabilitat de l’espai, els 

tancaments i barreres, que també trenquen les dinàmiques relacionals, i en general el manteniment i la neteja 

de l’espai i els elements de la plaça. Altres elements en negatiu són els fanals, que actualment no funcionen i, 

per tant, no il·luminen l’espai, i els baixos de la Torre Julia, que estan en un estat deficient i en desús.  
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Després d’identificar necessitats i problemàtiques presents a l’espai, es passa a elaborar propostes de futur. 

A continuació, es fa una recopilació de les propostes sorgides en aquesta part de la dinàmica, en relació amb 

l’espai de la plaça situada entre la residència del Molí – Via Favència i la Torre Julia. S’han marcat en negreta 

aquelles idees més repetides.  

 

Propostes recollides a l’espai de la plaça situada entre la residència i la Torre Julia 

Més papereres 

Un quiosc de refrescos i gelats 

Màquines expenedores 

Activitat comercial als baixos de la Torre Julia (bar, restaurant, papereria) 

Delimitar un espai que sigui d’ús per la residència. Propostes per aquest espai: 

Una pista de petanca. 

Espai de pícnic, amb taules i bancs. 

Un espai polivalent, que permeti desenvolupar activitats i cursos de cuina, ball, ioga, entre altres, dinamitzat 

per un equip vinculat a la residència. 

Una biblioteca 

Un parc infantil, amb gronxadors i tobogans 

Més bancs 

Un camp de futbol 

Una pista de bàsquet 

Moure l’actual font i situar-la més a prop del centre de la plaça, o instal·lar una de nova 

Una piscina 

Canviar el terra i que sigui tou a les zones de joc 

Més arbres i ombres, o una carpa o porxo 

Promoure l’habitatge per col·lectius de persones vulnerables 

Crear un refugi per persones migrades 

Zona de pícnic, amb taules i bancs 

Renovar les màquines de fer exercici 

Una zona de jocs d’aigua 

Una tarima per fer activitats culturals i festives 

Arreglar els fanals 

Que l’espai sigui obert, sense barreres 

Millorar la neteja i manteniment, tant de la plaça com dels baixos de la Torre Julia 
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Propostes recollides a l’espai de la plaça situada entre la residència i la Torre Julia 

Jocs al terra (estil xarranca) 

Pista de skate 

Cinta de córrer 

Treure o desplaçar la sortida d’aire del pàrquing 

Menys normes de com utilitzar l’espai, més llibertat (en relació amb els cartells informatius) 

Espai de lectura 

Espai de massatges 

Instal·lar wi-fi públic 

 

Una part dels infants ha valorat que l’espai més proper a la residència hauria de disposar d’una zona 

dedicada especialment a aquestes persones grans. 

 

Espai de treball – Plaça situada al carrer Molí 

La major part dels infants coneixen l’espai de la plaça situada al carrer Molí, propera a l’escola Prosperitat. És 

un lloc de pas per alguns dels infants que assisteixen al centre educatiu, així com un lloc de trobada, tot i que 

en menor grau.  

Com a elements en positiu, que les participants identifiquen que haurien de mantenir-se al futur espai, 

destaquen els bancs com a espai de descans, tot i que valoren que estan en un estat deficient, així com els 

arbres, que faciliten disposar d’ombra. També es valoren positivament les papereres, per evitar que la zona 

s’embruti de deixalles.  

Com a elements en negatiu, identificats com què no haurien de continuar al futur espai, s’assenyalen l’estat 

deficient dels habitatges de la banda dreta del carrer del Moli, com la pintura, els cables a la façana, pintades i 

graffitis, i falta de manteniment en general, tot i que algunes d’aquestes qüestions no formen part de l’espai 

públic. Es valora que fanal que hi ha al mig de la plaça està en una ubicació que trenca les possibles 

dinàmiques de relació i joc i que, alhora, l’arbrat impedeix que aquest fanal il·lumini la plaça perquè és massa 

alt. També s’assenyala que el manteniment d’altres elements de la plaça és deficient, com la pintura de la part 

de l’escola que dóna a la plaça. La barana de protecció i els pilons que hi ha a l’entrada de l’espai, per la seva 

banda, trenquen les dinàmiques de relació entre les persones al ser barreres arquitectòniques, tot i que 

alguns dels infants assenyalen adequadament que també són elements de seguretat i protecció. Una qüestió 

generalitzada que s’ha valorat que obstaculitza la mobilitat a l’espai públic és l’ocupació de les voreres per 

part de les motos.  
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Després d’identificar necessitats i problemàtiques presents a l’espai, es passa a elaborar propostes de futur. 

A continuació es fa una recopilació de les propostes sorgides en aquesta part de la dinàmica, en relació amb 

l’espai de la plaça situada al carrer del Molí.  
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Propostes recollides a l’espai de la plaça del carrer del Molí 

Una font 

Més papereres 

Substituir la barana per unes jardineres, o pilons 

Millorar la neteja de l’espai 

Més arbres i ombra 

Millorar la vigilància per evitar mals usos de l’espai 

Situar els contenidors d’escombraries més lluny de la plaça 

Moure el fanal i situar-lo a una cantonada de la plaça 

Un espai de joc, amb tobogan i gronxador 

Més bancs 

Prohibir fumar a la plaça 

Millorar el manteniment de les façanes dels habitatges del carrer Molí 

Baixar les motos de les voreres 

Fer un pàrquing de motos i bicicletes a l’altra banda del carrer Molí 

Promoure la creació d’activitat econòmica als baixos comercials actualment desocupats 

Canviar el terra i que sigui llis, per facilitar que es pugui patinar 

 

Avaluació de les sessions 

S’ha previst que els infants valorin el grau de satisfacció en relació amb les sessions a través d’un termòmetre 

de valoració i marques de color (gomets). Les valoracions han estat generalment positives, tot i que en el cas 

de l’alumnat de cicle superior les valoracions han estat més dispars.  
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CM A CM B CM C 

 

 

 

CS A CS B CS C 

  

 



     

 
30 

 

 

Memòria de participació - procés participatiu per la millora dels 

espais públics de la zona nord de la Prosperitat  

 

• Sessió deliberativa oberta a la ciutadania 

La sessió deliberativa oberta a la ciutadania, celebrada el 6 d’octubre de 2021, ha tingut la finalitat de recollir 

propostes sobre quins usos i activitats s’haurien de donar en els espais públics de la zona nord de la 

Prosperitat, així com quins elements del mobiliari urbà i quines característiques haurien de tenir aquests 

espais. 

 

1. Benvinguda i presentació (20’)  

- Benvinguda institucional, introducció, límits de la intervenció, presentació del calendari del procés i de 

l’equip redactor del projecte (Miquel Izquierdo, Pla de Barris). 

- Breu introducció del procés participatiu, objectius i continguts de la sessió (EDAS). 

 

2. Desenvolupament de les dinàmiques en grups (50’) 

Explicació de les dinàmiques de treball: 

- Dinàmica 1: Caràcter 

- Dinàmica 2: Usos i activitats 

- Dinàmica 3: Característiques 

S’ha distribuït a les persones participants en 3 grups de treball, per a debatre el caràcter, usos i activitats i 

característiques dels espais públics de l’àmbit.  

Els 3 grups han treballat simultàniament en taules diferenciades. La persona dinamitzadora de cada grup s’ha 

encarregat de gestionar les dinàmiques i recollir les aportacions dels veïns i veïnes.  

Cadascun dels 3 grups ha treballat un espai en específic en primer lloc, i ha passat a treballar un altre espai 

públic posteriorment, en el següent ordre: 

- Grup 1: Plaça del Molí, plaça situada entre la residència i Torre Júlia, solar. 

- Grup 2: Plaça situada entre la residència i Torre Júlia, solar, plaça del Molí. 

- Grup 3: Solar, plaça del Molí, plaça situada entre la residència i Torre Júlia.   
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2.1. Dinàmica 1: Caràcter (10’) 

Els espais públics de la zona nord de la Prosperitat que entren dins de l’àmbit d’actuació estan connectats 

entre sí, però cadascun té unes característiques que els diferencien. Definim el caràcter, la identitat de 

cadascun d’aquests tres espais (solar, plaça situada entre la residència i la Torre Júlia i plaça del carrer Molí), 

tenint en compte la relació amb els equipaments de l’entorn: Torre Júlia, residència del Molí – Via Favència, 

centres educatius. 

Proposem una o vàries paraules que descriguin cada espai, per exemple: “L’espai de l’actual solar com un 

punt de trobada entre famílies”. Sense perdre la globalitat i el conjunt que comporta la zona nord, pensem en 

generar espais amb caràcters diversos i que, alhora, siguin complementaris. Deixem uns minuts de reflexió 

individual perquè cada integrant del grup pensi en les seves idees. 

Intentem arribar a un o dos conceptes comuns per cadascun dels tres espais públics que s’han treballat. 

Algunes referències conceptuals: 

- Tranquil.  

- Jugable. 

- Natural. 

- Cultural. 

- Punt de trobada. 

- ... 
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2.2. Dinàmica 2: Usos i activitats (15’) 

Tenint en compte els conceptes que s’han definit en la dinàmica anterior com a identitaris de cadascun dels 

espais, les participants del grup pensen en aquelles activitats que els agradaria que tinguessin lloc. Deixem 

uns minuts de reflexió individual perquè cada integrant del grup pensi en les seves idees. 

- Què volem fer en aquest espai? 

- A quines necessitats quotidianes ha de donar resposta? 

- Quins usos i activitats poden desenvolupar-se periòdicament a l’espai en qüestió? 

- Quines activitats podrien tenir lloc de manera excepcional (ex: festes, esdeveniments culturals...)? 

- Penseu en possibles usos i activitats compartides entre diferents col·lectius poden donar-se en 

aquests espais públics. 

Identifiquem aquells usos que s’han proposat per un major nombre de persones. Tractem d’arribar a un 

consens de tot el grup en un nombre limitat d’usos i activitats. Algunes referències d’usos i activitats: 

- Menjar. 

- Ballar. 

- Llegir. 

- Trobar-se. 

- Contemplar. 

- Celebrar activitats culturals. 

- Descansar. 

- ... 

 

2.3. Dinàmica 3: Característiques (15’) 

Tenint en compte la necessitat que els espais urbans siguin espais resilients, és a dir, flexibles i adaptables 

als reptes de futur (sostenibilitat), pensem en les característiques que haurien de tenir els espais públics, en 

relació al seu mobiliari urbà, il·luminació, jocs, paviment, vegetació, etc. Deixem uns minuts de reflexió 

individual perquè cada integrant del grup pensi les seves idees.  

- Com hauria de ser aquest espai per acollir les activitats que hem proposat? 

Identifiquem aquelles característiques que s’han proposat per un major nombre de persones. Tractem 

d’arribar a un consens entre tot el grup amb un nombre limitat de característiques dels diferents elements. 

Algunes referències d’elements sobre els quals treballar les seves característiques: 

- Mobiliari. 

- Il·luminació 

- Jocs 

- Vegetació i ombres 

- Paviments 

- Espais d’aigua 

- Accessibilitat 

- Elements singulars / representatius 

Una vegada s’ha acabat el treball respecte d’un dels espais públics, es passa a treballar el següent.  
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3. Posada en comú (15’) 

La persona dinamitzadora de cada grup ha compartit les reflexions conjuntes amb el plenari. 

 

4. Conclusions i tancament de la sessió  (5’) 

S’ha fet el tancament de la sessió i s’ha passat un qüestionari de valoració a les persones participants.  

 

Espai de treball – Solar 

Les participants a la sessió de treball han indicat que el caràcter, la identitat, que hauria de tenir l’espai que 

actualment ocupa el solar ha de ser, principalment, esportiu, natural i de joc.  

Per part de les representants de l’alumnat i de l’equip docent de l’IES Galileo Galilei, s’assenyala que aquest 

espai actualment s’utilitza com a ampliació del pati del centre educatiu, tant pels esbarjos com per les 

activitats d’educació física, donat que l’espai disponible actualment pel centre de secundària és molt limitat 

per la quantitat d’alumnes que hi ha matriculats, al voltant d’uns 500 adolescents. Des de l’IES Gal ileo Galilei, 

per tant, es fa una proposta elaborada conjuntament pel professorat i l’alumnat que planteja la urbanització 

del solar per convertir-lo en un espai d’ús pel centre educatiu en horari lectiu (de 8h a 15h, de dilluns a 

divendres), amb un semitancament que permeti la seva obertura com a espai públic fora d’aquest horari 

lectiu. D’aquesta manera, l’espai podria ser utilitzat per la resta del veïnat a les tardes i nits de dilluns a 

divendres, i en horari complert els caps de setmana, apropant-se al concepte de patis oberts.  

Aquesta proposta es concreta en una zona arbrada i amb gespa, amb diferents espais esportius (barres de 

cal·listènia, taules de ping-pong) i de descans (zones de bancs, taules de pícnic) en petites illes repartides per 

l’espai, i connectades amb senders, de terres tous, com de sauló. Es planteja també que hi hagi un escenari o 

tarima fixe, amb la possibilitat que vagi acompanyada d’una zona de grades, per tal que es puguin 

desenvolupar activitats culturals i festives puntualment, dins del cicle de la Festa Major de la Prosperitat. 

L’ombra, que és un aspecte identificat com a important, ja que actualment aquests espais no en disposen, 

hauria de ser a partir de l’arbrat, així com d’una coberta, una marquesina, en aquelles zones on h i hagi més 

equipaments esportius.  

Pel mur que es comparteix amb el camp de futbol, es plantegen dues opcions: D’una banda, una paret verda, 

vegetal, que doni un caràcter més natural a l’espai. D’altra banda, una graderia que tingui incorporada una 

pèrgola, que arribi fins on comença l’actual porta d’accés al solar, permetent així que hi hagi una zona de pas.  

Quant a accessibilitat de l’espai, i tenint en compte el desnivell que hi ha entre el solar i la plaça situada entre 

la residència i la Torre Júlia, la proposta defineix que hi hagi una rampa d’accés en la part més propera al 

centre de secundària. 

Les participants de les tres taules de treball valoren molt positivament aquesta proposta impulsada des de 

l’IES Galileo Galilei, tot i que s’assenyala que l’activitat que generi més soroll s’hauria de limitar a les nits, 

tenint en compte que hi ha dos equipaments residencials en l’entorn.  

D’altra banda, i com a afegit a la proposta del centre de secundària, algunes de les persones participants 

indiquen que seria positiu disposar d’un espai de bar/restauració, estil quiosc, al solar o a la plaça situada 

entre la residència i la Torre Júlia, ja que dinamitzaria positivament la zona i facilitaria el flux de gent.  
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Espai de treball – Plaça situada entre la residència i la Torre Júlia 

Les participants a la sessió de treball han indicat que el caràcter, la identitat, que hauria de tenir la plaça 

situada entre la residència i la Torre Júlia ha de ser familiar, per a gent gran, tranquil·la, i connectada amb 

el seu entorn.  

La principal demanda que ha sorgit als grups de debat ha estat que les persones que viuen a la residència del 

Molí – Via Favència puguin disposar d’un espai per al seu ús, a l’aire lliure, que estigui equipat adequadament 

i tingui unes hores delimitades en les quals l’ús residencial és preferent o exclusiu, senyalitzat amb una placa 

o cartell informatiu oficial. Aquesta demanda ve donada perquè és un equipament per a gent gran que 

actualment no disposa d’un espai a l’aire lliure i, pels usos i activitats que s’han donat fins al moment present 

a l’entorn de la residència, no ha estat un espai amigable per aquest col·lectiu. Es recull un debat respecte 

fins a quin punt aquest espai d’ús exclusiu o preferencial hauria de ser més o menys tancat, no arribant a un 

acord clar, entre aquelles persones que defensen que simplement hauria d’haver-hi un cartell indicatiu i 

d’altres participants que assenyalen que, com a mínim, hauria d’haver-hi un tancat que defineixi l’espai 

residencial. 

L’espai, per tant, es planteja com una zona de tranquil·litat, un punt de trobada familiar. Alguns elements que 

es planteja instal·lar són zones de descans, amb bancs tradicionals, amb una forma adequada perquè la gent 

gran pugui seure bé, i posicionats de manera que facilitin la relació. S’assenyala que disposar d’ombres és 

molt important i, tenint en compte que sota aquesta plaça hi ha un pàrquing i no es poden plantar arbres, es 

demana que hi hagi una pèrgola, una marquesina de fusta, que permeti que circuli l’aire i que doni un caràcter 

més natural que si fos d’un altre material. Es recorda que disposar d’aquesta ombra és una demanda que 

s’està fent des de fa anys i que ja s’ha presentat a l’administració local en reiterades ocasions, a través de 

diferents mecanismes, fins i tot arribant un projecte a la fase final de votació dels Pressupostos Participatius 

municipals de 2020 (https://ja.cat/wzznc). Tenint la particularitat de no poder plantar arbrat, el que es proposa 

per tenir verd urbà a la plaça és instal·lar-hi jardineres.  

Les persones representants de l’IES Galileo Galilei, per la seva banda, i de manera compatible amb les 

propostes que s’han fet des de la residència, plantegen la possibilitat que aquesta plaça sigui una 

continuació, en la seva urbanització, a la del solar, és a dir, organitzar l’espai en illes i camins de sauló. Per 

poder disposar de vegetació, es proposa fer una coberta vegetal, com ja es fa en moltes teulades d’edificis 

públics, on es posa una coberta de terra i a sobre es planta vegetació d’arrel poc profunda, i sempre 

autòctona. En les illes d’aquest espai es troba més adient posar els jocs infantils, màquines d’exercici i 

recursos per a gent gran.  

D’altra banda, en relació a l’accessibilitat a l’espai, es recull que l’itinerari que han de fer les persones grans 

des de la residència fins a la plaça, situada realment a la part posterior de l’equipament, és un camí difícil per 

a persones amb mobilitat reduïda, ja que hi ha un pendent d’aproximadament un 7% en un tram força llarg. 

Es planteja que a les escales que hi ha entre la residència i l’IES Galileo Galilei s’estudiï instal·lar un petit 

elevador, com els que hi ha a diferents zones dels barris de muntanya de Nou Barris, o alternativament 

estudiar si es podria implementar una rampa en el darrer tram d’aquestes escales (en el primer tram ja n’hi ha 

una rampa), a la zona a tocar de la plaça. Tant des de la direcció de la residència, com des del grup de 

familiars es fa aquesta demanda emmarcant-la en el projecte Barcelona, ciutat amigable amb les persones 

grans, un compromís que la ciutat aborda des del 2009. 

En relació amb els locals de la planta baixa de la Torre Júlia, algunes de les persones participants assenyalen 

que seria positiu obrir-los i que tinguin activitat, com a motors de dinamització de la zona nord, ja que 

actualment estan en desús.  

Algunes de les persones participants assenyalen que les escales entre la Torre Júlia el camp de futbol 

s’haurien de reformular, ja que és un espai que no resol cap pas i, en canvi, esdevé un cau de brutícia i 

https://ja.cat/wzznc
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vandalisme. Per altra banda, a la part superior de les escales que van des de la plaça del Molí fins aquest 

espai públic, la plaça entre la residència i la Torre Júlia, hi ha un espai que està en desús i degradat i que es 

podria aprofitar, obrir-lo i incorporar-lo a la plaça. En aquest espai es proposa posar taules de ping-pong. 

 

Espai de treball – Plaça del carrer Molí 

Les participants a la sessió de treball han indicat que el caràcter, la identitat, que hauria de tenir la plaça del 

carrer Molí ha de ser pacificat i ha de ser un espai de trobada. 

Amb aquesta voluntat, les propostes que es fan des de les diferents taules de treball en relació amb el carrer 

del Molí i la plaça van encaminades a reclamar l’espai públic pels vianants. Per tant, les participants 

assenyalen que seria necessari que aquesta petita illa que hi ha actualment s’ampliés, guanyant espai. Des 

de l’IES Galileo Galilei es fa una proposta de pacificar el trànsit rodat i fer un estudi per desviar-lo pels carrers 

propers, deixant el carrer del Molí només accessible en vehicle privat per a veïns i veïnes i per determinats 

serveis (habilitant, doncs, unes places de càrrega i descàrrega per serveis).  

En aquest sentit, es planteja que el carrer del Molí sigui un passeig cívic de plataforma única, tenint en 

compte que és una zona amb dos centres educatius i equipaments per a gent gran; un passeig cívic que 

tindria com a eix la plaça del Molí com a punt de trobada. 

Quant a característiques dels diferents elements que es trobarien en aquest espai, es demana que els 

contenidors que hi ha actualment a la banda esquerra de la plaça es desplacin a una zona que no generin 

molèsties als veïns i veïnes.  

En la línia del que s’ha esmentat als altres espais públics, els bancs haurien de ser ergonòmics perquè la gent 

gran pugui seure i aixecar-se amb facilitat, i haurien d’estar orientats de manera que incentivin la interacció 

social.  

Les persones participants a la sessió proposen diferents elements jugables per aquest espai, com podrien ser 

taules per jugar a escacs, jocs infantils, jocs a terra (ex: xarranca) i un espai d’aigua. 

Altres elements que s’assenyalen com a necessaris són una font d’aigua i un major nombre de papereres, per 

tal que l’espai en el futur es pugui mantenir en unes condicions adequades de neteja.  

Quant a vegetació, l’espai ja disposa d’una quantitat important d’arbres, així que es proposa variar i instal·lar 

jardineres amb flors, en la línia de crear un passeig cívic i amable.  

D’altra banda, es planteja que per tal que els gossos tinguin una zona per fer les seves necessitats, i per 

evitar una gran ocupació de l’espai públic que pot comportar un pipicà clàssic, es podrien instal·lar uns pals 

especials perquè els gossos orinin, amb filtració perquè els orins no quedin a la via pública, uns mecanismes 

que s’estan estenent en altres municipis catalans.  

 

Reflexions generals 

S’ha plantejat a les persones participants que reflexionessin sobre possibles usos i activitats compartides 

entre diferents col·lectius que es podrien donar en aquests espais públics. Davant aquesta pregunta, en 

general, les participants han prioritzat la segregació d’usos de l’espai públic, almenys en franges horàries, 

assenyalant que els diferents col·lectius (joves, famílies, gent gran, entre altres) tenen prioritats, interessos i 

horaris substancialment diferents i, fins a cert punt, conflictius. Per tant, han valorat que forçar a compartir els 

espais públics per part de l’administració podria generar conflictes d’usos i interessos en aquests espais.  
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Un aspecte que ha estat transversal durant el debat ha estat la durabilitat i sostenibilitat dels elements que 

s’instal·lin en el conjunt de l’àmbit d’actuació, és a dir, que el mobiliari, la vegetació, la il·luminació, i altres 

aspectes que s’implementin en aquests espais públics siguin sostenibles en el temps i tinguin un manteniment 

abordable. Les persones participants demanen que, més enllà de reurbanitzar l’àmbit, es faci un manteniment 

adequat, ja que s’ha detectat que els espais públics i els seus elements es degraden ràpidament si no hi ha 

un manteniment constant.  

 

Avaluació de la sessió 

Un total de 30 persones, veïns i veïnes del barri de la Prosperitat, han participat en la sessió de treball, de les 

quals 25 han respost el qüestionari d’avaluació. Per tant, l’índex de resposta ha estat del 83,33%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribució per gènere ha estat dispar, amb major presència de dones (62,5% de les participants), mentre 

que al voltant de 4 de cada 10 persones eren homes.  
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En relació amb l’edat de les participants, gairebé la meitat (41,6%) tenen menys de 44 anys, amb una 

presència important de joves menors de 24 anys, principalment alumnes de l’IES Galileo Galilei. El perfil de 

majors de 65 anys també és rellevant, representant el 29,17% del total de participants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La major part de les participants (83,33%) són d’origen nacional, mentre que hi ha una petita representació de 

la Índia, d’Armènia, del Brasil i del Marroc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La llengua materna de les persones d’origen nacional és, majoritàriament, castellà (60% del total), mentre que 

el català es posiciona com la segona llengua (24%) de les participants.  

En relació amb la participació a entitats, 2 de cada 3 participants (66,67%) afirma formar-ne part.  
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Una part important de les participants és la primera sessió del procés participatiu en la qual participen (64%), 

mentre que la resta han participat a sessions informatives (20%) o en d’altres accions participatives, com les 

entrevistes que s’han realitzat a agents clau del territori (8%).  

Els següents elements s’han valorat en una escala de l’1 al 4, en la qual 1 és “Gens” i 4 és “Molt”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comprensibilitat del llenguatge de les persones dinamitzadores ha estat un dels elements millor valorats, 

amb un 3,64 sobre 4, seguit dels horaris (3,05 sobre 4), mentre que l’accés en transport públic i la difusió de 

la sessió tenen uns valors mitjans, entre els 2,5 i els 3 punts sobre 4.  
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La pluralitat, la facilitat perquè les persones participants poguessin opinar i expressar els seus 

posicionaments, la diversitat d’opinions als debats i la diversitat del teixit associatiu han estat valorats 

positivament, amb més de 3 punts sobre 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La qualitat del debat, considerant la facilitat d’expressió, la generació de noves idees i la comprensió d’altres 

visions d’un mateix tema, s’ha valorat positivament, per sobre dels 3 punts.  

Així mateix, les participants han valorat positivament que s’han abordat les diferents problemàtiques relatives 

als espais a remodelar de la zona nord de la Prosperitat, i que s’ha donat un debat profund sobre les 

necessitats existents a aquests mateixos espais, tot i que aquesta darrera valoració en menor grau.  

Per últim, es plantejava obertament a les participants què consideren imprescindible o necessari d’ara en 

endavant. Es recullen a continuació les respostes: 

Que pongan más dinero para llevar a cabo todas las necesidades y carencias que tienen estos barrios 

perifèricos de Barcelona y se puedan igualar a otros barrios céntricos con más recursos. 

Idees que siguin possibles dintre dels límits. 

Difusió en tot el barri, tant els joves com els adults i la gent gran. 

Torn de paraula correcte, vindre amb idees clares i concises. No pas venir a improvisar. 

Arreglar carrer Flor de Neu 

Que es considerin les opinions de l'institut i de la residència 

Sobre todo y de modo urgente, el cierre o soterrament de esta parte de la ronda de dalt, porque también 

acarrea muchos problemas de salut, contaminación, etc. A los vecinos de la Prosperitat, generando un 

elevado motivo de enfermedad y malestar, teniendo que ir al médico y haciendo un encarecimiento 

económico. 

Fer una ciutat amigable, adaptada a totes les persones, tinguin 3 anys o 90 anys. 

Una bona entesa entre administracions (Ajuntament i Generalitat) per atendre les necessitats de la 

ciutadania de la Prosperitat de manera inclusiva, creant ciutats amigables d'accés a tothom (infants, nens, 
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adolescents, adults i gent gran), amb dependència o sense ella. 

 

• Sessió deliberativa oberta a la ciutadania 

Data: 14 de desembre de 2021 

Lloc: Presencial, a l’escola Prosperitat (carrer del Molí, 57) 

 

Miquel Izquierdo, referent del Pla de Barris de la Prosperitat, dóna la benvinguda a les persones assistents a 

la sessió. Seguidament, presenta quins han estat els objectius del procés participatiu, el calendari amb el qual 

s’ha desenvolupat i les diferents accions participatives portades a terme. Es pot consultar la presentació a 

l’espai de la plataforma Decidim.barcelona https://www.decidim.barcelona/processes/zonanordprosperitat  

Marc Rojas, de l’equip de participació que ha desenvolupat el procés, presenta les principals dades de 

participació del procés, així com les conclusions i els acord generals extrets d’aquest.  

Àgata Buscemi, de l’equip redactor del projecte, presenta la proposta tècnica que s’ha elaborat a partir de les 

aportacions del veïnat, entitats i equipaments involucrats en el procés participatiu. 

Després de la presentació, s’obre un torn de paraules per resoldre dubtes tècnics i fer aportacions al projecte. 

Pilar Autonell, directora de l’escola Prosperitat, indica que la rampa d’accés que s’eliminaria a la plaça del 

carrer Molí actualment els permet descarregar mercaderies a una porta que tenen en aquestes escales, 

directament a la cuina de l’escola. Àgata Buscemi respon que estudiaran com resoldre aquesta qüestió i 

veure si hi ha itineraris alternatius perquè els serveis es puguin descarregar, o si aquesta rampa d’accés és 

indispensable.  

Mari Carmen Murcia, de la Coordinadora 5+1, assenyala que al llarg del procés participatiu s’ha demanat 

facilitar l’accés a la gent gran de la residència a la plaça situada al darrere d’aquest equipament, i no ha vist 

reflectit això en el projecte. Les escales que van del carrer Molí a la plaça estaran en el mateix estat, i l’única 

forma d’accedir a la plaça continuarà sent fent la volta per Via Favència, on hi ha un pendent superior al 7%. 

Àgata Buscemi explica que es van estudiar les diferents alternatives que es van presentar al procés 

participatiu. La primera, fer una rampa en aquestes escales, és inviable tècnicament, la pendent que s’hauria 

de fer no compleix cap normativa d’accessibilitat. La segona, fer unes escales mecàniques o un elevador, 

encariria el cost total del projecte pràcticament un 50%, i els equips tècnics han valorat que era important 

dedicar els recursos a millorar l’espai públic, tenint en compte que hi ha un accés alternatiu per Via Favència. 

Miquel Izquierdo respon que la situació d’aquest espais públics ha millorat substancialment, però si és veritat 

que la qüestió de l’accessibilitat no s’ha pogut resoldre adequadament. Indica que estudiaran com reduir la 

pendent actual que hi ha a la cantonada de Molí amb Via Favència per fer-la més suau, però serà un repte 

important.  

Antonio González, resident a la Torre Júlia, indica que van haver-hi tres aspectes que considera essencials a 

la sessió amb ciutadania: 

• En primer lloc, l’accés amb elevador des de carrer Molí fins la plaça situada entre la residència i la 

Torre Júlia. Àgata Buscemi repeteix que aquesta proposta encariria el cost total del projecte 

considerablement, i els equips tècnics han valorat que era important dedicar els recursos econòmics 

a millorar la totalitat de l’espai públic, tenint en compte que hi ha un accés alternatiu a aquest espai 

des de Via Favència. 

• En segon lloc, limitar el trànsit que puja per carrer Molí, fent que la plaça sigui un espai essencialment 

per a vianants. Miquel Izquierdo indica que aquesta actuació de plataforma única i pacificació del 

https://www.decidim.barcelona/processes/zonanordprosperitat
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carrer Molí pot ser un primer pas per una futura limitació del trànsit. Pilar Autonell afegeix que seria 

important incorporar el projecte de Protegim les Escoles en l’actuació que es faci al carrer Molí, ja que 

s’implementarà durant l’estiu de 2022. Miquel Izquierdo indica que al retorn s’afegirà informació sobre 

el projecte de Protegim les Escoles.  

• En tercer lloc, resoldre el cul de sac que hi ha a les escales que pugen a la Torre Júlia, des de la 

plaça entre els dos equipaments residencials. Assenyala que a la sessió amb ciutadania es va 

demanar tancar, d’alguna forma, aquestes escales ja que són un espai de trobada entre col·lectius 

conflictius i que generen grans molèsties nocturnes als residents de la Torre Júlia. Miquel Izquierdo 

respon que una de les actuacions que es portaran a terme en paral·lel a aquest projecte és la 

recuperació, rehabilitació i obertura dels baixos de la Torre Júlia, on se situaran equips d’atenció i 

serveis a la ciutadania, i possiblement un espai d’entitats. Aquesta mesura pretén dinamitzar l’espai 

de la plaça i, alhora, evitar que es desenvolupin activitats indesitjables i problemàtiques per al veïnat.  

Ramona Cases, veïna del barri, assenyala que als baixos de la Torre Júlia hi ha actualment una entitat que 

utilitza aquest espai, Cors d’en Clavé, durant tot l’any. Miquel Izquierdo respon que tenen coneixement d’això i 

que, en tot cas, treballaran amb Districte si aquesta entitat tindrà un espai dins d’aquests baixos per continuar 

amb la seva activitat, o si se’ls buscarà un altre espai. 

Teix Ribera, veí del barri, pregunta si el carrer de Molí serà plataforma única, ja que no queda clar en les 

imatges que s’han mostrat. Assenyala que actualment hi ha una problemàtica greu d’aparcament irregular en 

la plaça del carrer Molí i pregunta si no es podria limitar l’aparcament a tot el carrer, ja que si es fa plataforma 

única i es continua permetent aparcar, la problemàtica de l’estacionament irregular es farà encara més greu. 

Miquel Izquierdo respon afirmativament, hi haurà plataforma única. D’altra banda, indica que es recullen les 

preocupacions sobre l’estacionament irregular i sobre la circulació per Molí (esmentades a una intervenció 

anterior) i les treballaran amb Mobilitat del Districte. 

Eugencia Cáceres, de l’associació de familiars de la residència, pregunta si es manté l’accés d’ambulàncies a 

la residència que hi ha a la plaça del carrer Molí. Àgata Buscemi respon afirmativament. Es revisarà si l’accés 

ha d’estar a la plaça o més amunt del carrer Molí, ja que realment els professionals de la salut no accedeixen 

per les escales a la residència, sinó per la rampa, que està situada a la cantonada de Molí amb Via Favència.  

Miquel Izquierdo presenta el calendari d’execució de les obres, indicant que aquestes iniciarien al gener de 

2023. Es facilitarà més informació sobre quina durada tindran les obres.  

S’enviarà per correu electrònic i es penjarà al Decidim.barcelona la presentació i l’acta de la sessió. 

Sense més intervencions, es tanca la sessió.  

 

Avaluació de la sessió 

Un total de 15 persones, veïns i veïnes del barri de la Prosperitat, han participat en la sessió de retorn, de les 

quals 11 han respost el qüestionari d’avaluació. Per tant, l’índex de resposta ha estat del 73,33%. 
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La distribució per gènere ha estat gairebé paritària, amb major presència d’homes (54,54% de les 

participants), mentre que al voltant de 4,5 de cada 10 persones eren dones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relació amb l’edat de les participants, gairebé la meitat tenen més de 55 anys, amb una presència 

important de majors de 65 anys (27,27%).  
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La major part de les participants (81,81%) són d’origen nacional, mentre que hi ha una petita representació de 

la Índia i del Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La llengua materna de les persones d’origen nacional és, majoritàriament, català (54,54% del total), mentre 

que el castellà es posiciona com la segona llengua (27,27%) de les participants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una part important de les participants és la primera sessió del procés participatiu en la qual participen (20%), 

mentre que la resta han participat a sessions de debat (50%), a sessions informatives (10%) o a la Comissió 

de Seguiment del procés (20%).  

Els següents elements s’han valorat en una escala de l’1 al 4, en la qual 1 és “Gens” i 4 és “Molt”. 
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espais públics de la zona nord de la Prosperitat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comprensibilitat del llenguatge de les persones dinamitzadores ha estat un dels elements millor valorats, 

amb un 3,70 sobre 4, seguit de la difusió (3,54 sobre 4), mentre que l’accés en transport públic i els horaris de 

la sessió tenen uns valors més baixos, entre els 3 i els 3,5 punts sobre 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pluralitat, la facilitat perquè les persones participants poguessin opinar i expressar els seus 

posicionaments, la diversitat d’opinions als debats i la diversitat del teixit associatiu han estat valorats 

positivament, amb més de 3 punts sobre 4.  
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espais públics de la zona nord de la Prosperitat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La qualitat del debat, considerant la facilitat d’expressió, la generació de noves idees i la comprensió d’altres 

visions d’un mateix tema, s’ha valorat positivament, per sobre dels 3 punts.  

Així mateix, les participants han valorat positivament que s’han abordat les diferents problemàtiques relatives 

als espais a remodelar de la zona nord de la Prosperitat, i que s’ha donat un debat profund sobre les 

necessitats existents a aquests mateixos espais, tot i que aquesta darrera valoració en menor grau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre els resultats del procés participatiu, les participants s’han mostrat satisfets, valorant amb 3,6 punts 

sobre 4.  

Per últim, es plantejava obertament a les participants què consideren imprescindible o necessari d’ara en 

endavant. Es recullen a continuació les respostes: 
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espais públics de la zona nord de la Prosperitat  

 

Seguir treballant 

Més participació dels veïns 

Que la informació arribi a tot el veïnat 

 

 

 

3. Dades globals de participació 
Un total de 132 participants s’han involucrat en el procés, en els diferents espais de participació que es van 

habilitar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base: 132 participants 

 

La distribució per gènere de les persones participants ha estat dispar, amb una major participació activa de 

les dones.  
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espais públics de la zona nord de la Prosperitat  

 

Base: 132 participants 

 

Quant a l’edat de les persones participants, hi ha un gruix rellevant de persones menors de 24 anys, ja que 

les sessions amb infants van comptar amb un quòrum molt ampli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base: 132 participants 

 

Per aquest motiu, és important també observar l’edat de les participants obviant les sessions amb infants. Es 

pot veure que més del 65% de les participants a les entrevistes i a la sessió amb ciutadania tenen 45 anys o 

més, mentre que la participació de la franja d’edat de 25 a 44 anys ha estat la minoritària en el procés 

participatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base: 132 participants 

 



     

 
48 

 

 

Memòria de participació - procés participatiu per la millora dels 

espais públics de la zona nord de la Prosperitat  

 

4. Resultats del procés participatiu 
Durant el procés de participació ciutadana s’han recollit un total de 68 aportacions, que, segons el seu 

origen, es distribueixen de la manera següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Base: 68 propostes 

 

Destacar que una gran part de les propostes tenen diferents orígens, és a dir, s’han repetit en diferents espais 

de participació i, per tant, apareixen duplicades en aquest gràfic concret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base: 68 propostes 

 

Per àmbits, destacar que la major part de les propostes estan relacionades amb urbanisme i espai públic, jocs 

infantils, instal·lacions esportives i zones d’estada i descans.  
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Memòria de participació - procés participatiu per la millora dels 

espais públics de la zona nord de la Prosperitat  

 

4.1. Destí de les propostes generades 

El conjunt de les 68 propostes generades durant el procés participatiu han estat analitzades i valorades per 

l’equip tècnic responsable de la redacció de l’avantprojecte. Fruit d’aquesta valoració s’han obtingut els 

següents resultats, pel que fa al grau d’incorporació de les propostes en l’avantprojecte: 

• Un 38,23% de les propostes generades s’incorporen de manera íntegra. 

• Un 11,76% de les propostes s’incorporen de manera parcial al projecte. 

• Un 1,47% s’incorporen en altres accions de l’Ajuntament, a través de Pla de Barris.  

• Un 48,53% no s’incorporen al projecte per diferents motivacions de caràcter tècnic, principalment. La 

justificació que motiva la no inclusió d’aquestes propostes es pot consultar a les taules que a les 

següents pàgines relacionen les propostes recollides. A aquestes, cada una de les propostes 

refusades incorpora un comentari del motiu pel qual la proposta no ha estat incorporada al projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base: 68 propostes 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Llistat de propostes 
 

Proposta Temàtica Ubicació Origen 
Grau de 

consens 
Resposta 

Espai a l’aire lliure, 

que estigui equipat 

adequadament 

(zones d’estada, 

ombra, exercicis per 

a gent gran) i tingui 

unes hores 

delimitades en les 

quals l’ús 

residencial és 

preferent o exclusiu, 

senyalitzat amb una 

placa o cartell 

informatiu oficial. 

Urbanisme, 

Zones d'estada 

Plaça situada entre 

la Torre Júlia i la 

residència del Molí – 

Via Favència 

Entrevistes, 

Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 

Incorporada parcialment. No es contempla, en no 

poder garantir el seu compliment, la delimitació horària 

per col·lectius.  

Es pot treballar el contingut de la senyalització. 

Incorporades zones d'estada, ombra i elements de 

fitness per a gent gran. Tot i no poder tancar l'espai 

d'ús public, el tipus de banc facilita la creació de zones 

més recollides i orientades cap a un costat o l'altre 

seogn el cas. Els elements de fitness tindràn cartells 

informatius.   

Instal·lar un parc de 

jocs infantils, amb 

terra tou, i amb una 

zona d’estada, com 

a espai relacional i 

intergeneracional 

Jocs infantils, 

Zones d'estada 

Plaça situada entre 

la Torre Júlia i la 

residència del Molí – 

Via Favència, Plaça 

del carrer Molí 

Entrevistes, 

Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 

Incorporada. Les tres àrees d'actuació preveuen el 

disseny de jocs pintats al terra (plaça C. Molí), 

elements ludics (tobogan i escalada) o  zona d'estada 

amb paviment tou (plaça T.Julia/V. Fav) 



     

 
51 

 

 

Memòria de participació - procés participatiu per la millora dels 
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Proposta Temàtica Ubicació Origen 
Grau de 

consens 
Resposta 

Urbanització del 

solar per convertir-lo 

en un espai d’ús pel 

centre educatiu en 

horari lectiu (de 8h a 

15h, de dilluns a 

divendres), amb un 

semitancament que 

permeti la seva 

obertura com a 

espai públic fora 

d’aquest horari 

lectiu. El projecte 

consisteix en una 

zona arbrada i amb 

gespa, amb 

diferents espais 

esportius (barres de 

cal·listènia, taules 

de ping-pong) i de 

descans (zones de 

bancs, taules de 

pícnic) en petites 

illes repartides per 

l’espai, i 

connectades amb 

senders, de terres 

Urbanisme, 

Zones d'estada, 

Instal·lació 

esportiva, 

Vegetació 

Solar 
Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 

Incorporada parcialment. Sí s'han inclòs els usos 

reclamats però no es pot garantir la exclusivitat de 

l'espai per a col·lectius específics. La zona del pati, 

amb arbres i zones verdes, s'articula en tres 

plataformes per activitats differents: 1. A la plataforma 

de dalt, amb un paviment tou de sauló es preveuen 

una zona d'escalada, taules de ping-pong i zones 

d'estada. 2. a la intermitja, amb un paviment dur, es 

dissenya una pista multiesportiva y un petit tobogan 

integrat en un talús (no s'ha previst cal·listenia pero es 

podria incorporar; la paret que delimita el pati es 

predisposa perque els joves la utilitzin de suport a 

l'activiat de street art. 3. La terrassa inferior, amb taules 

rodones i un paviment de sauló podrà acollir activitats 

més relaxants (pic-nic, trobada, horts, etc.) Aquest 

espai permetrà desenvolupar activitats més o menys 

dinamiques dirigides a differents usuaris; no es pot 

garantir la exclusivitat de l'espai per a col·lectius 

específics. 
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Proposta Temàtica Ubicació Origen 
Grau de 

consens 
Resposta 

tous, com de sauló 

Pèrgola de làmines 

de fusta o de l’estil, 

que deixi passar el 

vent, a la banda 

més propera a la 

residència 

Ombres 

Plaça situada entre 

la Torre Júlia i la 

residència del Molí – 

Via Favència 

Entrevistes, 

Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 

Incorporada. S'han inclòs pèrgoles a la plaça per 

garantir ombra així com un augment del verd, 

especialment en el lateral de la residència. 

Pèrgola amb 

coberta verda, de 

vegetació d’arrel 

poc profunda i 

autòctona 

Ombres, 

Vegetació 

Plaça situada entre 

la Torre Júlia i la 

residència del Molí – 

Via Favència 

Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 

Incorporada parcialment. S'han inclòs pèrgoles a la 

plaça per garantir ombra així com un augment del verd, 

especialment en el lateral de la residència. No s'han 

incorporat pergoles amb enfiladisses perquè suposen 

un major manteniment que les de fusta. 
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Proposta Temàtica Ubicació Origen 
Grau de 

consens 
Resposta 

Jardineres amb 

vegetació 

mediterrània 

Vegetació 

Plaça situada entre 

la Torre Júlia i la 

residència del Molí – 

Via Favència, Plaça 

del carrer Molí 

Entrevistes, 

Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 

Incorporada. S'han dissenyat parterres més grans on hi 

han els arbres existents i se n'han creat de nous. En la 

zona entre la Torre Julia i el pati s'ha creat una nova 

zona verda 

Paret verda vegetal 

al mur compartit 

amb el camp de 

futbol 

Vegetació Solar 
Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 

Incorporada parcialment. Per les seves 

característiques, i per tal d'encabir tots els usos 

demanats, s'ha optat per fer servir aquesta paret com a 

espai per a situar un petit boulder/rocòdrom. No 

obstant, també es fa una ampliació de la vegetació en 

aquest entorn per generar un espai d'ombra i estada. 

Per tal d'encabir tots els usos demanats, s'ha previst 

plantar enfiladisses només a la plataforma inferior del 

pati, dissenyat com a zona d'estada. 

Substituir l’actual 

barana protectora 

per jardineres amb 

flors 

Vegetació Plaça del carrer Molí 
Sessions amb 

infants 

Proposta 

consensuada 

Incorporada. S'ha eliminat la barana protectora i s'han 

creat parterres amb arbustos i arbres 

Millorar la 

il·luminació de tot 

l’àmbit de 

intervenció 

Il·luminació Transversal 

Entrevistes, 

Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 

Incorporada. La proposta millora l'enllumenat de tot 

l'àmbit. 

Redistribuir els 

punts de llum per 

evitar que trenquin 

Il·luminació Plaça del carrer Molí 
Sessions amb 

infants 

Proposta 

consensuada 

Incorporada. La proposta millora també la ubicació dels 

punts de llum. 
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Proposta Temàtica Ubicació Origen 
Grau de 

consens 
Resposta 

les dinàmiques de 

joc i relacionals 

Desplaçar els 

contenidors de la 

plaça del carrer 

Molí, a la part de la 

vorera ampla 

Mobiliari urbà Plaça del carrer Molí 

Entrevistes, 

Sessió 

ciutadania, 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

consensuada 

Incorporada. Els contenidors s'han desplaçat a la zona 

de la vorera fora de la plaça 

Instal·lar una font 

d’aigua potable 
Mobiliari urbà 

Solar, Plaça del 

carrer Molí 

Sessió 

ciutadania, 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

consensuada 

Incorporada. S'inclouen 3 fonts d'aigua al mig del nou 

espai públic (2) que es genera i una tercera a la Plaça 

Molí. 

Desplaçar la font 

actual i situar-la més 

propera al centre de 

la plaça 

Mobiliari urbà 

Plaça situada entre 

la Torre Júlia i la 

residència del Molí – 

Via Favència 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

individual 

Incorporada. S'inclouen 3 fonts d'aigua al mig del nou 

espai públic (2) que es genera i una tercera a la Plaça 

Molí. 

Posar més 

papereres 
Mobiliari urbà 

Solar, Plaça del 

carrer Molí 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

consensuada 

Incorporada. S'incorporaran més papereres als espais 

d'estada i activitats 

Instal·lar uns pals 

especials perquè els 

gossos orinin, amb 

filtració perquè els 

orins no quedin a la 

via pública 

Mobiliari urbà Plaça del carrer Molí 
Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 

No incorporada en fase d'avantprojecte. Es tindrà 

present de cara properes fases de redacció del 

projecte. 
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Proposta Temàtica Ubicació Origen 
Grau de 

consens 
Resposta 

Zona d’estada amb 

bancs, que no siguin 

massa baixos 

perquè dificulten 

que les persones 

grans puguin 

aixecar-se per si 

mateixes. Els bancs 

no haurien de ser 

només individuals, i 

haurien d’estar 

orientats de manera 

que permetin 

relacionar-se 

Zones d’estada 

Plaça situada entre 

la Torre Júlia i la 

residència del Molí – 

Via Favència, Plaça 

del carrer Molí 

Entrevistes, 

Sessió 

ciutadania, 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

consensuada 

Incorporada. Tant al C. Molí, com al pati i al nou espai 

entre residències es col·loquen bancs, sobretot en 

aquest ultim espai el model escollit facilita l'estada i la 

socialització de la gent gran. 

Definir un espai 

d’estada, amb 

bancs i ombra, a la 

vorera àmplia que hi 

ha al costat de la 

rampa del pàrquing 

de la residència (Via 

Favència) 

Zones d’estada 

Plaça situada entre 

la Torre Júlia i la 

residència del Molí – 

Via Favència 

Entrevistes 
Proposta 

individual 

 Incorporada parcialment. Es contemplen elements de 

mobiliari urbà a la vorera del C/Molí així com un 

augment de la vegetació. 

Zona amb taules de 

pícnic, espai 

relacional 

Zones d’estada 
Solar, Plaça situada 

entre la Torre Júlia i 

la residència del 

Entrevistes, 

Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 

 Incorporada. Es generen nous espais relacionals a 

diferents indrets de l'àmbit. 
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Proposta Temàtica Ubicació Origen 
Grau de 

consens 
Resposta 

Molí – Via Favència 

Espai de lectura Zones d’estada 

Plaça situada entre 

la Torre Júlia i la 

residència del Molí – 

Via Favència 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

individual 

 Incorporada. Es generen nous espais per a seure a 

diferents indrets de l'àmbit. 

Jocs d’aigua (font 

jugable) 
Jocs infantils 

Solar, Plaça del 

carrer Molí 

Sessió 

ciutadania, 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

consensuada 

 No incorporada en no considerar-se entorn adient per 

a jocs de refresc (grau de pendent i existència de 

parquing limiten la seva ubicació).   

Construir una 

piscina de boles 
Jocs infantils Solar 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

individual 

 No incorporada com a tal. Es generen, no obstant 

diferents espais de joc infantil per a edats diverses. 

Dibuixar jocs 

infantils al terra (ex: 

xarranca, escacs...) 

Jocs infantils 

Plaça situada entre 

la Torre Júlia i la 

residència del Molí – 

Via Favència, Plaça 

del carrer Molí 

Entrevistes, 

Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 

 Incorporada. Tant al C. Molí, com al pati i a l'espai 

entre torres, es preveuen jocs al terra i a la paret. 

Instal·lar una tirolina Jocs infantils Solar 
Sessions amb 

infants 

Proposta 

consensuada 

 No incorporada. S'inclouen altres elements de joc per 

a diferents edats. La tirolina requereix d'un espai més 

ample que reduiria el nombre d'activitats 

Una zona de jocs 

d’amagatall 
Jocs infantils Solar 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

individual 

 No incorporada com a tal. Es generen, no obstant 

diferents espais de joc infantil per a edats diverses. 
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Proposta Temàtica Ubicació Origen 
Grau de 

consens 
Resposta 

Llits elàstics Jocs infantils Solar 
Sessions amb 

infants 

Proposta 

individual 

 No incorporada. S'inclouen altres elements de joc per 

a diferents edats. 

Una casa-arbre Jocs infantils Solar 
Sessions amb 

infants 

Proposta 

individual 

 No incorporada com a tal. Es generen, no obstant 

diferents espais de joc infantil per a edats diverses. 

Pista multiesportiva 

semi-coberta, amb 

un porxo o similar, 

on es puguin fer 

diferents activitats 

en horari lectiu, com 

les classes 

d’educació física, 

però que també 

sigui un espai que 

es pugui utilitzar per 

part del veïnat a les 

tardes. 

Semitancament 

perquè en horari 

lectiu pugui tancar-

se, i obrir-se a partir 

de les 15h. 

Instal·lació 

esportiva 
Solar Entrevistes 

Proposta 

individual 

 No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de 

la proposta. 
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Proposta Temàtica Ubicació Origen 
Grau de 

consens 
Resposta 

Instal·lar unes pistes 

de petanca 

Instal·lació 

esportiva 

Plaça situada entre 

la Torre Júlia i la 

residència del Molí – 

Via Favència 

Entrevistes 
Proposta 

individual 

 No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de 

la proposta. 

Taules de ping-pong 

de formigó 

Instal·lació 

esportiva 
Solar 

Entrevistes, 

Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 
 Incorporada. A la plataforma superior. 

Zona de rocòdrom a 

l’aire lliure 

Instal·lació 

esportiva 

Solar, Plaça situada 

entre la Torre Júlia i 

la residència del 

Molí – Via Favència 

Entrevistes, 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

individual 
 Incorporada. A la plataforma superior. 

Instal·lar unes 

taules de ping-pong 

de formigó a prop 

de les escales entre 

l’IES i la residència 

Instal·lació 

esportiva 

Plaça situada entre 

la Torre Júlia i la 

residència del Molí – 

Via Favència 

Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 
 Incorporada. A la plataforma superior. 

Skatepark en petit 

format, alguns 

elements patinables 

Instal·lació 

esportiva 
Solar 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

consensuada 

 No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de 

la proposta. 

Renovar les 

màquines d’exercici 

Instal·lació 

esportiva 

Plaça situada entre 

la Torre Júlia i la 

residència del Molí – 

Via Favència 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

consensuada 

 Incorporada. Es genera una nova àrea de jocs 

biosaludables. 
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Proposta Temàtica Ubicació Origen 
Grau de 

consens 
Resposta 

Construir una 

piscina 
Equipaments Solar 

Sessió 

ciutadania, 

Sessions amb 

infants 

Proposta no 

consensuada 

 No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de 

la proposta. 

Construir una 

biblioteca 
Equipaments 

Plaça situada entre 

la Torre Júlia i la 

residència del Molí – 

Via Favència 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

individual 

 No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de 

la proposta. 

Instal·lar un 

elevador en les 

escales entre el 

carrer Molí i la plaça 

situada entre la 

residència i la Torre 

Júlia 

Accessibilitat Plaça del carrer Molí 
Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 

 No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de 

la proposta i per l'elevat cost econòmic que 

representaria la seva instal·lació. 

Fer una rampa 

d’accés en el darrer 

tram de les escales 

que hi ha entre el 

carrer Molí i la plaça 

situada entre la 

residència i la Torre 

Júlia 

Accessibilitat Plaça del carrer Molí 
Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 

 No incorporada. No compliria amb els requeriments 

tecnics d'execució. L'accés per rampa se farà pel 

C/Molí i la vorera de Via Favència. 

Escales mecàniques 

entre el carrer Molí i 
Accessibilitat Plaça del carrer Molí Entrevistes Proposta 

 No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de 

la proposta i per l'elevat cost econòmic que 
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Proposta Temàtica Ubicació Origen 
Grau de 

consens 
Resposta 

la plaça situada 

entre la residència i 

la Torre Júlia 

individual representaria la seva instal·lació. 

Escales mecàniques 

entre Via Favència i 

la plaça situada 

entre la residència i 

la Torre Júlia 

Accessibilitat 

Plaça situada entre 

la Torre Júlia i la 

residència del Molí – 

Via Favència 

Entrevistes 
Proposta 

individual 

 No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de 

la proposta i per l'elevat cost econòmic que 

representaria la seva instal·lació. 

Eliminar les escales 

de la Torre Júlia i 

definir un únic accés 

a la plaça, que ja 

existeix i és 

accessible per a 

persones amb 

mobilitat reduïda, 

per Via Favència 

Accessibilitat 

Plaça situada entre 

la Torre Júlia i la 

residència del Molí – 

Via Favència 

Entrevistes 
Proposta 

individual 

 No incorporada. Es milloren les escales existents i es 

garanteix l'accessibilitat mitjançant rampa pel C/Molí i 

Via Favència. 

Rampa d’accés al 

solar en la part més 

propera al centre de 

secundària. 

Accessibilitat Solar 
Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 

 No incorporada per no ser viable tècnicament en 

relació al global de la proposta. Es genera un nou 

accés a la plataforma inferior del pati i es connecta 

aquesta amb a la resta de plataformes del mateix 

mitjançant una rampa 
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Proposta Temàtica Ubicació Origen 
Grau de 

consens 
Resposta 

Instal·lar i licitar un 

quiosc 

d’alimentació, 

bar/restauració, per 

dinamitzar l’espai 

Dinamització 

dels espais 

Plaça situada entre 

la Torre Júlia i la 

residència del Molí – 

Via Favència 

Entrevistes, 

Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 

 No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de 

la proposta. No obstant, en el marc del Pla de Barris es 

proposa activar els locals situats als baixos de la Torre 

Júlia per tal de poder dinamitzar la plaça. 

Obrir els baixos de 

la Torre Júlia i que 

tinguin activitat 

econòmica / 

associativa 

Dinamització 

dels espais 

Plaça situada entre 

la Torre Júlia i la 

residència del Molí – 

Via Favència 

Entrevistes, 

Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 

 Incorporada en un projecte paral·lel en el marc del Pla 

de Barris. 

Promoure la creació 

d’activitat 

econòmica als 

baixos comercials 

actualment 

desocupats 

Dinamització 

dels espais 
Plaça del carrer Molí 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

consensuada 

 Incorporada parcialment. En el marc del Pla de Barris 

s'activaran per a usos comunitaris i socials els baixos 

de Torre Júlia. 

Dinamització i 

activitats dels espais 

infantils 

Dinamització 

dels espais 
Transversal 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

consensuada 
 Incorporada. Es generen noves àrees de joc infantil. 
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Proposta Temàtica Ubicació Origen 
Grau de 

consens 
Resposta 

Definir uns 

semitancaments als 

accessos a la plaça 

situada entre la 

residència i la Torre 

Júlia, per tal que 

tant el solar com la 

plaça siguin espais 

que en horari de 

matins siguin 

exclusius pels 

equipaments de 

l’entorn (residència, 

Torre Júlia, centres 

educatius) 

Urbanisme 

Solar, Plaça situada 

entre la Torre Júlia i 

la residència del 

Molí – Via Favència 

Entrevistes 
Proposta 

individual 

 No incorporada atès que no es pot garantir l'ús 

exclusiu de l'espai públic a cap col·lectiu en concret. 

Pacificar el carrer 

del Molí i la plaça, 

en el marc del 

projecte Protegim 

les escoles 

Urbanisme Plaça del carrer Molí 

Entrevistes, 

Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 

 Incorporada. L'esència de l'intervenció al C/Molí és la 

pacificació de l'entorn. 

Desplaçar o reduir 

la ventilació del 

pàrquing que hi ha 

al mig de la plaça 

Urbanisme 

Plaça situada entre 

la Torre Júlia i la 

residència del Molí – 

Via Favència 

Entrevistes, 

Sessió 

ciutadania, 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

consensuada 
 No incorporada en no ser viable tècnicament. 
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Proposta Temàtica Ubicació Origen 
Grau de 

consens 
Resposta 

Escenari o tarima 

amb una zona de 

grades, per tal que 

es puguin 

desenvolupar 

activitats culturals i 

festives puntualment 

Urbanisme Solar 

Sessió 

ciutadania, 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

consensuada 

 No incorporada. Es manté, per això, una zona plana al 

centre del solar per tal que sigui possible desenvolupar 

activitats comunitàries. Les plataformes intermitja i 

inferior del pati admetran aquests tipus d'activitats. 

Graderia que tingui 

incorporada una 

pèrgola, que vagi 

des de la paret 

compartida amb el 

camp de futbol fins 

on comença l’actual 

porta d’accés al 

solar 

Urbanisme Solar 
Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 

 No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de 

la proposta i per l'elevat cost econòmic que 

representaria la seva instal·lació. 

Carrer Molí com 

plataforma única, 

pacificant el trànsit 

rodat i fent un estudi 

per desviar-lo pels 

carrers propers, 

deixant Molí només 

accessible en 

vehicle privat per a 

veïns i veïnes i per 

Urbanisme Plaça del carrer Molí 
Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 

 Incorporada parcialment. El C/Molí es convertirà en 

plataforma única. No s'ha valorat, en aquesta fase, el 

desviament del trànsit. 
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Proposta Temàtica Ubicació Origen 
Grau de 

consens 
Resposta 

determinats serveis 

(habilitant, doncs, 

unes places de 

càrrega i descàrrega 

per serveis) 

Fer un mural pintat 

conjuntament amb 

l’alumnat dels 

centres educatius 

Urbanisme Solar 
Sessions amb 

infants 

Proposta 

consensuada 

 Incorporada. Es planteja una zona per a art urbà. En 

paral·lel al projecte es pot treballar una intervenció 

artística en aquest espai. 

Instal·lar un lavabo 

públic 
Urbanisme Solar 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

individual 

 No incorporada. Tot i així, s'estudiarà fer un lavabo 

públic en els equipaments que s'obriran als baixos de 

la Torre Júlia 

Terres adoquinats o 

de formigó, que es 

puguin patinar 

Urbanisme Solar 
Sessions amb 

infants 

Proposta 

individual 

 Incorporada. A la zona del solar es combina el 

paviment de peça ceràmica amb el sauló, segons les 

zones. 

Construir un pipican Urbanisme Solar 
Sessions amb 

infants 

Proposta 

individual 

 No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de 

la proposta i per no reunir l'espai les condicions adients 

per a una àrea d'esbarjo de gossos. 

Pintar els murs de 

colors 
Urbanisme Solar 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

individual 

 Incorporada. Es planteja una zona per a art urbà. En 

paral·lel al projecte es pot treballar una intervenció 

artística en aquest espai. 

Zona d’aparcament 

de vehicles 
Urbanisme Solar 

Sessions amb 

infants 

Proposta no 

consensuada 
 No incorporada. El caràcter de la intervenció és per tal 

de reduir el pas de vehicles privats per l'entorn del 
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Proposta Temàtica Ubicació Origen 
Grau de 

consens 
Resposta 

C/Molí. 

Millorar el 

manteniment de les 

façanes del carrer 

Molí 

Urbanisme Plaça del carrer Molí 
Sessions amb 

infants 

Proposta 

consensuada 

 No incorporada en aquest projecte. En el marc del Pla 

de Barris s'està treballant en aquesta zona en el 

programa de Finques d'Alta Complexitat per promoure 

la rehabilitació d'elements comuns de les comunitats 

veïnals en aquest àmbit de carrers. 

Baixar les motos de 

les voreres, fent un 

pàrquing de motos i 

bicicletes 

Urbanisme Plaça del carrer Molí 
Sessions amb 

infants 

Proposta 

consensuada 

 Incorporada parcialment. S'inclouen nous 

aparcaments de bicicletes a la proposta. 

Habitatge per 

col·lectius 

vulnerables 

Altres 

Plaça situada entre 

la Torre Júlia i la 

residència del Molí – 

Via Favència 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

individual 

 No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de 

la proposta. 

Crear un refugi per 

persones migrades 
Altres 

Plaça situada entre 

la Torre Júlia i la 

residència del Molí – 

Via Favència 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

individual 

 No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de 

la proposta. 

Prohibir fumar a la 

plaça 
Altres Plaça del carrer Molí 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

individual 
 No incorporada per no complir amb la legalitat vigent. 
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Proposta Temàtica Ubicació Origen 
Grau de 

consens 
Resposta 

Videovigilància, per 

evitar mals usos de 

l’espai 

Altres Transversal 
Sessions amb 

infants 

Proposta 

individual 

 No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de 

la proposta. 

Espais públics amb 

disponibilitat de la 

xarxa de wi-fi 

pública 

Altres Transversal 

Entrevistes, 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

consensuada 

 Incorporada parcialment. Es tindrà present de cara 

properes fases de redacció del projecte. 

Sostenibilitat i fàcil 

manteniment dels 

diferents elements 

que s’instal·lin en 

aquests espais 

públics 

Altres Transversal 

Entrevistes, 

Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 
 Incorporada. 

Millorar el 

manteniment i la 

neteja dels espais, 

en general 

Altres Transversal 

Entrevistes, 

Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 

 Incorporada de manera implícita. Es realitzaran 

accions de suport i dinamització de l'espai una vegada 

realitzada la intervenció. 

Campanya de 

sensibilització 

contra l’incivisme 

Altres Transversal 

Entrevistes, 

Sessió 

ciutadania 

Proposta 

consensuada 

 Incorporada de manera implícita. Es realitzaran 

accions de suport i dinamització de l'espai una vegada 

realitzada la intervenció. 

Un espai d’animals 

marins 
Altres Solar 

Sessions amb 

infants 

Proposta 

individual 

 No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de 

la proposta. 



 

 

6. Resum i conclusions 
 

Tot i que els diferents espais públics de la zona nord de la Prosperitat són molt propers entre sí, cadascun té 

les seves particularitats, sobretot tenint en compte l’afluència de pas i els usos actuals d’aquests espais.  

La valoració general de l’estat actual dels espais públics de la zona nord és que no són llocs de trobada 

amables i estan en un procés de degradació rellevant, que s’ha fet crític en els darrers mesos, sent ocupats 

per col·lectius que no fan un ús adequat i que generen dinàmiques incíviques i, en determinades ocasions, 

que van en contra de la legalitat (consum d’alcohol i substàncies psicotròpiques). Aquest ús inapropiat de 

l’espai públic és incompatible amb l’ús comunitari per part de veïns i veïnes de la zona, incloent els 

equipaments residencials de l’entorn.  

Segons s’extreu de les diferents aportacions copsades, aquesta situació de degradació i ús inadequat està 

provocada pels següents aspectes:  

• En primer lloc, la situació d’aïllament físic dels espais, els quals estan d’esquenes als equipaments 

que els envolten.  

• En segon lloc, es tracta d’uns espais amb unes característiques que no conviden a relacionar-se, que 

tenen elements que no faciliten l’ús comunitari.  

• En tercer lloc, són uns espais que no han estat mancats d’una dinamització i un ús veïnal i comunitari.  

Les valoracions que s’han recollit pel que fa a l’ús dels espais analitzats des de la perspectiva de gènere, la 

il·luminació d’aquestes zones s’ha valorat com deficient i els accessos a aquests espais són molt estrets, 

limitant la visió que puguin tenir les dones que entren a la plaça entre la Torre Júlia i la residència del Molí – 

Via Favència. Des d’aquesta visió es reafirma la utilització inadequada de l’espai per part de col·lectius que 

consumeixen alcohol i altres drogues, especialment a les escales contigües a la Torre Júlia. En conclusió, es 

valora que actualment són espais públics que es perceben com insegurs per part de les dones que han 

participat al llarg del procés participatiu. 

Sobre l’espai que ocupa el solar, s’assenyala que el caràcter que hauria de tenir en el futur és, principalment, 

esportiu, natural i de joc.  

Actualment aquest solar s’utilitza com a ampliació del pati del centre educatiu de secundària, tant pels 

esbarjos com per les classes d’educació física, ja que l’espai a l’aire lliure disponible pel centre és molt limitat 

per la quantitat d’alumnat matriculats, al voltant d’uns 500. Des de l’IES Galileo Galilei, per tant, es fa una 

proposta treballada entre el professorat i l’alumnat d’urbanització del solar per convertir-lo en un espai d’ús pel 

centre educatiu en horari lectiu (de 8h a 15h, de dilluns a divendres), amb un semitancament que permeti la 

seva obertura com a espai públic fora d’aquest horari lectiu, podent ser utilitzat així per la resta del veïnat a 

les tardes i nits de dilluns a divendres, i en horari complert els caps de setmana, apropant-se al concepte de 

patis oberts. La proposta que es presenta consisteix en una zona arbrada i amb gespa, amb diferents espais 

esportius (barres de cal·listènia, taules de ping-pong) i de descans (zones de bancs, taules de pícnic) en 

petites illes repartides per l’espai, i connectades amb senders, de terres tous, combinant sauló i cautxú. Altres 

elements addicionals que han sorgit durant el procés participatiu per aquest espai són una paret verda 

(vegetació), un mural pintat pels alumnes dels centres educatius, una zona amb porxo i grades, o jocs 

intergeneracionals, com gronxadors.   

En relació amb la plaça situada entre la residència i la Torre Júlia, es proposa que estigui caracteritzada 

per ser un espai familiar, per a gent gran, tranquil i connectat amb el seu entorn.  

La principal demanda que ha sorgit als diferents espais de participació ha estat que les persones que viuen a 

la residència del Molí – Via Favència puguin disposar d’un espai per al seu ús, a l’aire lliure, que estigui 

equipat adequadament i tingui unes hores delimitades en les quals l’ús residencial és preferent o exclusiu, 

senyalitzat amb una placa o cartell informatiu oficial. Aquesta demanda ve donada perquè és un equipament 
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per a gent gran que actualment no disposa d’un espai a l’aire lliure i, pels usos i activitats que s’han donat fins 

al moment present en l’entorn de la residència, no ha estat un espai amigable per aquest col·lectiu. No hi ha 

un consens clar sobre fins a quin punt aquest espai d’ús exclusiu o preferencial hauria de ser més o menys 

tancat, entre aquelles persones que defensen que simplement hauria d’haver-hi un cartell indicatiu i d’altres 

que assenyalen que, com a mínim, hauria d’haver-hi un tancat que defineixi l’espai residencial. L’espai, per 

tant, es planteja com una zona de tranquil·litat, un punt de trobada familiar. Alguns elements que es planteja 

instal·lar són zones de descans, amb bancs tradicionals i amb disposició d’ombra, una qüestió que s’ha 

repetit al llarg del procés participatiu i que, tenint en compte que sota aquesta plaça hi ha un pàrquing i no es 

poden plantar arbres, hauria de ser una instal·lació tipus pèrgola o marquesina.  

Una proposta en paral·lel per aquesta plaça és que sigui una extensió de la urbanització del solar, és a dir, 

que tot sigui un espai conjunt i fortament interconnectat, amb la idea presentada prèviament d’arbrat i illes 

connectades amb camins de sauló, salvant el desnivell amb una pendent gradual. En aquestes illes més 

properes als equipaments residencials es troba més adient instal·lar jocs infantils (amb terres tous), màquines 

d’exercici i recursos per a gent gran, i un espai tipus quiosc bar/restauració que dinamitzi la zona.  

En qualsevol de les propostes que s’han fet al llarg del procés participatiu, es demana que l’actual ventilació 

del pàrquing es resolgui d’una altra forma, ja sigui desplaçant-lo o reduint la seva alçada.  

Quant a l’accessibilitat de la plaça, en la connexió amb el carrer del Molí, es planteja instal·lar un petit 

elevador, o alternativament estudiar la creació d’una rampa en el tram de les escales. D’altra banda, 

especialment des de la Torre Júlia es proposa que es tanqui l’accés a l’espai que hi ha amb escales des de 

Via Favència, deixant només dos accessos oberts.  

Quant a la plaça del carrer Molí, s’assenyala que el caràcter que hauria de tenir en el futur és pacificat i ha 

de ser un espai de trobada.  

La major part de les propostes que s’han generat en aquest espai van encaminades a reclamar l’espai públic 

pels vianants, ampliant la petita illa que actualment és la plaça i limitant el trànsit rodat, desviant-lo pels 

carrers propers i deixant l’accés només obert a veïns/es i serveis, protegint no només qui viu al barri, sinó 

també garantint que l’accés als centres educatius és una zona segura pels infants i joves. Sobre els elements 

que defineixen aquest espai públic, es proposa que sigui un passeig amb la plaça com a eix, amb zones de 

decans i estada i elements jugables per infants (jocs a terra, un espai d’aigua). 

De manera transversal als diferents espais públics que hi ha a la zona nord de la Prosperitat, podem 

assenyalar que hi ha un acord general amb els següents aspectes proposats per la ciutadania al llarg del 

procés participatiu: 

• Zones d’estada i espais de relació intergeneracional. 

• Habilitar una zona de jocs infantils. 

• Potenciar les zones d’ombra. 

• Potenciar els espais verds. 

• Habilitar una zona esportiva. 

• Millorar la il·luminació. 

• Habilitar rampes d’accessos als espais. 

• Dinamitzar els espais amb l’obertura dels baixos amb activitat econòmica i associativa i activitats 

infantils. 

• Sostenibilitat i manteniment dels elements de mobiliari, vegetació i il·luminació. 
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• Alguns col·lectius demanen poder fer ús dels espais de forma exclusiva en algunes franges horàries. 

 

Com a reflexions finals, i transversals a tots els espais públics dins de l’àmbit de intervenció, esmentar que al 

llarg del procés s’ha plantejat a les persones participants que reflexionessin sobre possibles usos i activitats 

compartides entre diferents col·lectius que es podrien donar en aquests espais públics. Davant aquesta 

pregunta, en general, les participants han prioritzat la segregació d’usos de l’espai públic, almenys en franges 

horàries, assenyalant que els diferents col·lectius (joves, famílies, gent gran, entre altres) tenen prioritats, 

interessos i horaris substancialment diferents i, fins a cert punt, conflictius. Per tant, han valorat que forçar a 

compartir els espais públics per part de l’administració podria produir conflictes d’usos i interessos en aquests 

espais.  

Un aspecte que també ha estat transversal és la sostenibilitat dels elements que s’instal·lin en el conjunt de 

l’àmbit d’actuació, és a dir, que el mobiliari, la vegetació, la il·luminació, i altres aspectes que s’implementin en 

aquests espais públics siguin sostenibles en el temps i tinguin un manteniment abordable. Les persones 

participants demanen que, més enllà de reurbanitzar l’àmbit, es faci un manteniment adequat, ja que s’ha 

detectat que els espais públics i els seus elements es degraden ràpidament si no hi ha un manteniment 

constant.  


