
 

DESCOBERTA  C/dels Horts 23, 43720 L’Arboç NIF. B65433740 
938149542 - info@descoberta.cat 

descoberta.cat 

INFORME DINAMITZACIÓ – TALLER 
PROPOSTES INFANTS 

SANT GERVASI DE CASSOLES 

BARCELONA, 18 DE JUNY DE 2022 

INTRODUCCIÓ 

El passat dissabte 18 de juny s’ha realitzat una dinàmica participativa amb els infants d’agrupaments 
escoltes del barri de Sant Gervasi, en el marc del procés participatiu per definir els usos de la nova Super 
Illa de Sant Gervasi. 

L’objectiu era diagnosticar l’estat de la plaça i els seus usos, així com recollir propostes dels infants de 
millora per la plaça. 

La dinàmica s’ha realitzat a la mateixa plaça Frederic Soler, eix principal de les transformacions, de 11h a 
12h aproximadament amb un primer grup, i de 12h a 13h amb el segon. 

S’han treballat els següents eixos: 

1. Espai 

2. Verds i ombres 

3. Usos 

4. Mobiliari/jocs 

 

COM S’HA TREBALLAT? 

 

L’equip de Descoberta ha estat l’encarregat de dinamitzar i fer l’informe de resultats de la dinamització. 
La proposta de dinàmica era la següent: 

 



 

DESCOBERTA  C/dels Horts 23, 43720 L’Arboç NIF. B65433740 
938149542 - info@descoberta.cat 

descoberta.cat 

 

Activitat Objectiu específic Material Desenvolupament Temps 
Com 
estem? 
Què 
volem? 

-Explicar als participants els 
objectius de la dinàmica. 

-Conèixer l’estat d’ànim dels 
participants. 

● Imatges d’espais i 
usos  possibles. 

Es presenten els dinamitzadors i els objectius de la dinàmica. “Com 
esteu?”. 

Es mostren imatges de diferents activitats que es poden fer a l’espai 
públic (jugar, descansar, estar amb els amics, llegir...) 

S’explica el desenvolupament de la següent activitat. 

10’ 

Anem a 
observar! 

-Fer que els infants valorin 
l’estat de la plaça i els usos 

que en fan. 

● Fitxa 
observació. 
● Llapis. 

Es fan dos grups per edats (7-10 i 11-14, aprox.) 

A cada grup es distribueixen en parelles o trios i se’ls facilita la fitxa 
d’observació. Se’ls deixa 10’ per voltar per la plaça i omplir la fitxa. 

10’ 

Imaginem... -Construir propostes vàlides 
per a la plaça. 

-Conèixer com els agradaria 
als infants que fos la plaça. 

● Graelles per 
recollir les 
aportacions en 
cartolina gran. 
● Post-its. 

Es reuneix el grup de nou i es separa per grups d’edat, cada grup amb 
un dinamitzador/a. 

Cada parella exposa l’observació que ha fet i quines propostes tenen 
per a la plaça. La persona dinamitzadora recull les aportacions en post-
its i les organitza per àmbits: espai, verd i ombres, mobiliari/jocs i usos. 

15’ 

Posem-nos 
d’acord 

-Posar en comú les diferents 
idees. 

-Agrair la participació dels 
infants. 

-Fer cloenda de l’activitat. 
 

● Gomets. Es tornen a reunir els dos grups i les persones dinamitzadores fan un 
resum del que s’ha aportat. Si hi ha temps, els infants poden prioritzar 
amb gomets les aportacions que trobin més interessants. 

S’acomiada als infants i s’agraeix la seva participació. 

10’ 
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Per desenvolupar l’activitat, s’ha facilitat als participants la fitxa d’observació, que s’havia de 
complimentar en parelles o en grups petits, per facilitar el treball: 

 

 

RESULTATS DE LA SESSIÓ PARTICIPATIVA 

Durant la dinamització han participat aproximadament 33 infants de 4 a 12 anys, i joves de 13 a 16 en un 
primer grup, i uns 30 infants i joves en el segon, de les mateixes edats, fent un total de 63 participants 
aproximadament. El repartiment de gènere era equilibrat, si bé en edats més petites hi havia una 
majoria d¡infants de gènere masculí. 

Per manca de temps, no s’ha pogut fer posada en comú amb el segon grup. 

A continuació s’exposen els resultats de la dinamització: 
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USOS: QUÈ HI FEU A LA PLAÇA? 

 

Aspectes valorats Anàlisi Proposta de millora (què us agradaria afegir o canviar?) 

Usos que es fan actualment a la 
plaça. 

Festes, dinars, paradetes, 
gimkames, activitats. 

Jugar i estar-se amb la unitat (del 
Cau) 

Menjar, llegir, passejar. 

Concerts i festes. 

Descansar, estar-se a la plaça. 

Estar amb la família. 

Entre els cotxes i infants cridant, 
no és un lloc tranquil per llegir o 
fer deures. 

Ens agradaria fer jocs d’aigua, necessitem més fonts. 

Si hi hagués porteries podríem jugar a futbol. Podrien ser petites, i que es poguessin posar i 
treure. El mateix amb cistelles de bàsquet. 

Cine fòrum a la fresca a l’estiu. 

Elements per fer skate. 

Ens agradaria poder fer més activitats, concerts festes... Proposem posar un escenari 
d’obra. Podria ser amb grades, de manera que també serviria de lloc d’estada. 
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MOBILIARI/JOCS 

 

Aspectes valorats Anàlisi Proposta de millora (què us agradaria afegir o canviar?) 

Mobiliari/jocs (Què hi ha a la 
plaça?) 

Bancs, arbres i plantes. 

Molt de sol. 

Cotxes, motos i camions. 

Hi ha poques plantes, algunes 
estan mortes. 

Hi ha pocs bancs. 

 

 

Més fonts de beure (molt demandat) 

Taules de picnic. 

Més ombra i zones verdes (molt demandat) 

Kiosc i gelateria. 

Gespa artificial (per facilitar el manteniment) 

Més bancs, i que estiguin nets. 

Una font enmig de la plaça. 

Una font a terra de la que brollen dolls d’aigua cap amunt, per refrescar, a l’hivern estaria 
aturada. 

Taules per fer manualitats/deures. 

Dolços gratis. 

Rocòdrom. 

Caixes niu per afavorir la biodiversitat.  
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Mini llibreria d’intercanvi de llibres. 

Un tobogan que a l’hivern sigui normal, i a l’estiu sigui d’aigua. 

Més papereres. 

Posar un parc de jocs per infants més grans de 12 anys (el parc proper és per més petits) 

Tirolina. 

Llits elàstics. 

Una xurreria. 

Si hi hagués porteries podríem jugar a futbol. Podrien ser petites, i que es poguessin posar 
i treure. El mateix amb cistelles de bàsquet. Necessitaríem un petit magatzem on guardar 
el material (porteries, cistelles, xarxes per voley, etc.) 
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ESPAI 

 

Aspectes valorats Anàlisi Proposta de millora (què us agradaria afegir o canviar?) 

Espai (Com veieu la plaça?) 

La plaça és lletja i està molt bruta. Tots els 
elements de la plaça (bancs, terra, respiradors...) 
estan bruts i amb caques de colom. Hi ha molts 
coloms i fulles pel terra. 

No té color. És avorrida a la vista i no convida a 
fer-hi res. 

Fa molta pudor a peix, pipi, parking i tabac. A 
vegades fins i tot a alcohol. 

La plaça és sosa, descuidada i molt assoleiada. 

La plaça és depriment, avorrida i descolorida, 
molt lletja. 

Hi ha gent i botigues, és divertida. 

 

Més colors. 

Netejar i canviar els elements bruts. 

Pintar el terra amb jocs. 

Si hi ha més neteja suposem que hi haurà menys coloms. 

Treure els cotxes. 

Que no passin els cotxes pel c/Rubinstein. 

Ens agradaria que la plaça fos més verda i fresca. 

Aconseguir que faci una olor més fresca (plantar plantes aromàtiques?) 

Plantar flors oloroses. 

Més colors vius. 

Afegir flors i plantes al voltant del mercat. 

Més ventilació al mercat. 
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Més cura i neteja dels responsables del mercat 

Arbres fruiters. 

Fer un pipican. 

Proposem moure la barana propera a Sant Gervasi de Cassoles i Rubinstein per fer 
la plaça més gran. 

Decorar la plaça amb dibuixos i més colors. 

Un altre lloc pels cotxes, perquè està barrejat la zona d’estada i descans amb el 
comerç. Es podria fer desviant el camí dels cotxes. 

Zona de terra tou de cauxú de colors, evitant els colors foscos per a que no faci 
tanta calor a l’estiu. 
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VERD I OMBRES 

 

Aspectes valorats Anàlisi Proposta de millora (què us agradaria afegir o canviar?) 

Verd i ombres (Us ha costat molt 
trobar un lloc amb ombra per 
llegir, fer deures...?) 

Hem trobat un lloc tranquil però 
no hi ha ombra. 

Costa molt trobar un lloc amb 
ombra. 

No és el millor ambient per 
estudiar, fer deures, estar 
tranquil... falta ombra. 

Un espai amb taules i ombra, allunyat del soroll dels cotxes: una zona d’estudi. 

Més ombra: col·locar un tendal que s’aguanti als respiradors del parking. 

Més vegetació per fer ombra. 

Un arbre enmig de la plaça que tapi tot el sol. 

Afegir algun arbre davant del Turris. 

Es podria posar una pèrgola retràctil, de manera que es pugui  posar i treure depenent de 
l’època de l’any i de l’ús que se li vulgui donar a la plaça en cada moment. 
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RESUM PROPOSTES DE MILLORA 

USOS MOBILIARI/JOCS 

● Ens agradaria fer jocs d’aigua, necessitem més fonts. 
● Si hi hagués porteries podríem jugar a futbol. Podrien 

ser petites, i que es poguessin posar i treure. El mateix 
amb cistelles de bàsquet. 

● Cine fòrum a la fresca a l’estiu. 
● Elements per fer skate. 
● Ens agradaria poder fer més activitats, concerts festes... 

Proposem posar un escenari d’obra. Podria ser amb 
grades, de manera que també serviria de lloc d’estada. 

● Més fonts de beure (molt demandat) 
● Taules de picnic. 
● Més ombra i zones verdes (molt demandat) 
● Kiosc i gelateria. 
● Gespa artificial (per facilitar el manteniment) 
● Més bancs, i que estiguin nets. 
● Una font enmig de la plaça. 
● Una font a terra de la que brollen dolls d’aigua cap amunt, 

per refrescar, a l’hivern estaria aturada. 
● Taules per fer manualitats/deures. 
● Dolços gratis. 
● Rocòdrom. 
● Caixes niu per afavorir la biodiversitat.  
● Mini llibreria d’intercanvi de llibres. 
● Un tobogan que a l’hivern sigui normal, i a l’estiu sigui 

d’aigua. 
● Més papereres. 
● Posar un parc de jocs per infants més grans de 12 anys (el 

parc proper és per més petits) 
● Tirolina. 
● Llits elàstics. 
● Una xurreria. 
● Si hi hagués porteries podríem jugar a futbol. Podrien ser 

petites, i que es poguessin posar i treure. El mateix amb 
cistelles de bàsquet. Necessitaríem un petit magatzem on 
guardar el material (porteries, cistelles, xarxes per voley, 
etc.) 

ESPAI VERD I OMBRES 

● Més colors. 
● Netejar i canviar els elements bruts. 
● Pintar el terra amb jocs. 
● Si hi ha més neteja suposem que hi haurà menys coloms. 
● Treure els cotxes. 
● Que no passin els cotxes pel c/Rubinstein. 
● Ens agradaria que la plaça fos més verda i fresca. 
● Aconseguir que faci una olor més fresca (plantar plantes 

aromàtiques?) 
● Plantar flors oloroses. 
● Més colors vius. 
● Afegir flors i plantes al voltant del mercat. 
● Més ventilació al mercat. 

● Un espai amb taules i ombra, allunyat del soroll dels 
cotxes: una zona d’estudi. 

● Més ombra: col·locar un tendal que s’aguanti als 
respiradors del parking. 

● Més vegetació per fer ombra. 
● Un arbre enmig de la plaça que tapi tot el sol. 
● Afegir algun arbre davant del Turris. 
● Es podria posar una pèrgola retràctil, de manera que es 

pugui  posar i treure depenent de l’època de l’any i de l’ús 
que se li vulgui donar a la plaça en cada moment. 
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● Més cura i neteja dels responsables del mercat 
● Arbres fruiters. 
● Fer un pipican. 
● Proposem moure la barana propera a Sant Gervasi de 

Cassoles i Rubinstein per fer la plaça més gran. 
● Decorar la plaça amb dibuixos i més colors. 
● Un altre lloc pels cotxes, perquè està barrejat la zona 

d’estada i descans amb el comerç. Es podria fer desviant 
el camí dels cotxes. 

● Zona de terra tou de cauxú de colors, evitant els colors 
foscos per a que no faci tanta calor a l’estiu. 

 

L’Arboç, 21 de juny de 2022 


