
 

                     

 

VALORACIONS DE LES PROPOSTES  
 

Alguns dels nois i noies de 1r d’ESO de l’Institut Martí Pous, han 

estat llegint les propostes que han fet les diferents persones i 

entitats a la pàgina web Decidim Barcelona, i han fet la seva 

valoració. Us fem arribar les seves aportacions.  
 

Noms: Ainhoa i Marta. 

Proposta 1: Casal de joves a la Fabra i Coats. 

Qui la fa: Rubén. 

Valoració: Nosaltres pensem que està bé perquè així els nois i noies joves dels 

instituts propers, poden passar bons moments a les estones lliures que tenen i 

conèixer gent nova, i nous amics fora del institut . 

 

Proposta 2: Actuacions zona Sala de Calderes. 

Qui la fa: amics de la fabra i coats. 

Valoració: Aquesta proposta està molt bé per la raó que es poden posar més arbres 

reforçar el sostre del subterrani de la sala de calderes tota aquella part, posar-hi 

tobogans, columpis i mes coses. 

 

Proposta 3: Casal infantil a la Fabra i Coats. 

Qui la fa: Rubén. 

Valoració: A nosaltres aquesta idea també ens sembla bé ja que no hi ha cap casal 

de nens infantils o de primària per la mateixa raó de a dalt, per conèixer a gent nova 

o amics nous, també tardes divertides etc… 

 

Proposta 4: Jardineres i bancs. 

Qui la fa: Amics de l. E fabra i coats. 

Valoració: Això és bona ideas ja que hi ha molts pocs o ningun arbres i les plantes 

van molt bé, tampoc hi ha ningun banc per seure parlar, mirar el paisatge o estar 

amb el mòbil, és molt bona idea!!! 

 

Proposta 5: Paret de formigó Escola de Can Fabra. 

Qui la fa: Amics de la fabra i coats. 

Valoració: Aquesta proposta és molt curta pero esta força bé pero no es de les 

millors. Enrajolar la paret que hi ha a l’ escola can fabra, també posa que hi ha 

moltes obres a la vista. 

 

 



 

                     

Adrian i Martí 

 
Carrers Recinte de la Fabra i Coats 
Amics de la Fabra i Coats 
Creiem que pot ser una bona idea per a recordar l’antiga fàbrica, ja que és un 
patrimoni del barri i va ser molt important pel desenvolupament del barri i això seria 
com per recordar les antigues coses i costums. 
 
Fabra i Coats, un espai obert a Sant Andreu 
Comissió mixta d'Espais exteriors Escola Can Fabra  
Creiem que és una molt bona idea que hi hagi arbres i plantes per a decorar 
l’ambient ja que el lloc és molt fosc i gris ja que era una antiga fàbrica.Tanmateix hi 
hauria alguns problemes al plantar-los. 
 
Speaker’s corner 
Democràcia activa 10 
Ens sembla bé tenir un racó on poder estar tranquil llegint o parlant. On la gent és 
pugui relacionar i fer els deures. Proporcionaria més relació amb altres persones a 
la gent del barri. Pot ser molt interessant. 
 

Casal adolescents a la Fabra i Coats 
Rubén 
Pensem que la idea del casal per a adolescents és molt bona ja que hi ha molts 
nens que no saben que fer per l’estiu o en el seu temps lliure i amb aquest casal 
podrien entretenir-se i aprendre nous valors com la convivència o el treball en equip. 
 
Senyalètica des de la Plaça Orfila 
Democràcia activa 10 
Creiem que pot ser una gran idea per quan hi hagi algun event o algo especial al 
recinte de la Fabra i Coats podem fer que vingui més gent ja que a la plaça Orfila hi 
passa molta gent i podem fer que vingui molta gent. 

 

Noms: Alba i Ariadna 

Proposta 1:Casal adolescents a la Fabra i Coats 

Qui la fa: Rubén  

Valoració:Ens agrada molt la idea per que el poder tenir un lloc on passar l’estona i 

divertir-nos.La proposta de fer el dau durant tot l’any ens genial per que el dau és un 

festival que ens encanta i així els joves deixarem les pantalles i vindran a socialitzar 

i a pasar una bona estona.    

 

Proposta 2:Jardineres i bancs 

Qui la fa: Amics de la Fabra i Coats 

Valoració: Creiem que quedaria molt bonic posar jardineres, i estaria molt útil posar 

bancs per a la gent gran, també papereres, perquè el lloc estigui net i la gent llenci 

la brossa a la paperera. 

 



 

                     

Proposta 3:Glorieta a la Plaça davant Fàbrica de Creació 

Qui la fa: Amics de la Fabra i Coats  

Valoració: Creiem que es una bona idea posar una glorieta davant de la fàbrica de 

creació. Per a concerts, actuacions etc… I també per cobrir-se de la pluja, quan està 

plovent. 

 

Proposta 4 Casal de joves a la Fabra i Coats 

Qui la fa: Rubén  

Valoració:Ens sembla molt bé la teva proposta per que els joves necesitan un espai 

on poder divertirse, passar temps amb amics, desconnectar, estudiar.Molt bona idea 

estic segura de que jo hi aniria amb els meus amics. 

 

Proposta 5:Circulacions segures i no presència de vehicles 

Qui la fa: AFA La Filadora  

Valoració: És molt bona idea que hi hagi una circulació segura de vehicles i civils, 

sobretot perquè a la fabra i coats hi ha una escola bressol (Escola bressol La 

Filadora), una escola d'educació primària ( Escola Can Fabra) i un institut Institut 

Martí Pous), i a tothom li sabria molt de greu que hi hagués algun accident amb 

algun alumne d’algun centre educatiu, professors/es, o de gent que passeja per allà, 

o nens i nenes del CAU, o extraescolars que es fan a l’edifici de l’Harmonia… 

 

 

Nom: Anmolpreet 

Proposta 1: Casal infantil a la Fabra i Coats 

Qui la fa: Rubén 
Valoració: Molt bona idea perquè hi ha molt pocs casals i un a la fabra i coats és una 
bona idea perquè hi han moltes mares que van a treballar i han de deixar els seus 
fills i no volen molestar a la seva àvia o els seus pares que son molts vells i no 
poden vigilar. 
 

Proposta 2: Jardineres i bancs 

Qui la fa: Amics del fabra i coats. 
Valoració: Molt bona idea perquè hi ha molt poca vegetació en el món i seria molt 
millor que planten arbres i flors i amb els arbres hi hauria més oxigen i uns bancs 
para les persones que estan cansades poden descansar en els bancs. 
 

Proposta 3: Circulacions segures i no presència de vehicles 

Qui la fa: AFA La Filadora 
Valoració: Molt bona idea perquè en aquelles zones hi han molts cotxes i camions 
per les obres i per això tots han de tenir seguretat perquè si no li atropellen i poden 
haver hi més accidents i per la pluja no es veu res i poden haver atascos de les 
rodes. 
 

Proposta 4: Casal de joves a la Fabra i Coats 

Qui la fa: Rubén 



 

                     

Valoració: Es una idea molt bona perquè hi gent que tenen germans i que no tenen 
escola per estudiar i no confien en el seu germà i poden deixar en el casal de joves  
que no hi ha molts i els seus germans grans es preocupen molt i així no es 
preocupen. 
 
 

Proposta 5: Protocol de convivència  

Qui la fa: AFA La Filadora  
Valoració: És un bona idea perquè la gent respecti les normes de convivència i la 
gent no respecta les normes de límits de caminar les persones i els camions i hi ha  
gent que es queixa perquè hi ha molt espai per els vehicles i poden fer bots i posar 
més normes noves. 
 

Noms: Elia i Joisy  

Proposta 1: Per donar més visibilitat a les activitats que es fan al recinte de la Fabra 
i Coats caldria senyalització, amb una torreta o similar a la Plaça Orfila. 
Qui la fa: Democràcia activa 10 
Valoració: Estem d’acord perquè ens sembla que si hi ha una persona turista o que 
no és d’ aquesta zona pues es poguessin buscar d'alguna manera sense tenir que 
mira sempre el google maps etc... 
 
Proposta 2: A diversos llocs del Recinte si hauria de posar jardineres, bancs i 
papereres. 
Qui la fa: Amics de la Fabra i Coats. 
Valoració: Estem d’acord perquè tenim que cuidar el medi ambient i que la zona de 
la Fàbrica hi haguessin coses naturals com els arbre i més bancs per observar 
l’antiga que es la fabrica. 
 
Proposta 3: Amb la voluntat d'ajudar a crear un nou espai educatiu amb la nova 
reurbanització de l'interior del recinte fabril, hem elaborat un document on 
s'expressen els nostres anhels respecte al que creiem que hauria de ser una part 
del projecte. 
Qui la fa: Comissió mixta d’espais exteriors Escola Can Fabra. 
Valoració: Estem d’acord perquè estaria molt bé que els nens i nenes poguessin a 
part de estudiar en l’escola que a la hora del pati poguessin gaudir de la seva estona 
lliure divertint-se. 
 
 
Proposta 4:Crear un casal d'adolescents perquè tant els nois i noies de les escoles 
properes com els de l'institut Martí Pous puguin fer-ne ús en el seu temps de lleure.  
Qui la fa :Ruben 
Valoració: Estem d’acord perquè estaria bé que posessin algun casal per els 
adolescents, perquè hi han adolescents que si es queden en casa estan tot el dia 
jugant amb el movil, la play, ordenador etc.. i si van al casal fan més esport físic. 
 

Proposta 5:El recinte de la Fabra i Coats és un patrimoni del barri i cal posar-lo en 
valor. Caldria donar continuïtat al vincle entre la Plaça Can Fabra i la biblioteca amb 



 

                     

el recinte. L'edifici de la biblioteca formava part del recinte fabril i ara està 
absolutament desconnectat. 
Qui la fa : Democràcia activa 10 
Valoració: Estem d’acord perquè és veritat que caldria donar un vincle entre la Plaça 
de Can Fabra amb la biblioteca. 

 

 

Marta i Mia 

Proposta 1: Casal infantil a la Fabra i Coats 
Qui la fa: Rubén 
Valoració: Sí, ja que els pares, quan se'n van a treballar en dies festius, han de deixar els 
seus fills, pero no hi ha cap casal a Sant Andreu, però serà molta feina, perquè tindríem que 
contractar uns/es monitors/es per a vigilar a la canalla. Li donem un 9. 
 
 
Proposta 2:  Carrers Recinte de la Fabra i Coats 
Qui la fa: Amics de la Fabra i Coats 
Valoració: Ens sembla bé, perquè té sentit, ja que els nens passen per allà i els cotxes 
també, i els poden atropellar molt fàcilment, quan els nens passen per allà. Li donem un 7. 

 
Proposta 3: Actuacions zona Sala de Calderes 
Qui la fa: Amics de la Fabra i Coats 
Valoració: Ens sembla bona idea, perquè, hi ha pares que volen anar a l’Harmonia tranquils 
sense la canalla, i si els deixem allà, podran passar-s’ho bé. Pero recomanem que hi hagi una 
monitora o algú que vigili les criatures. Li posem un 8,5. 
 
Proposta 4: Jardineres i bancs 
Qui la fa: Amics de la Fabra i Coats 
Valoració: Ens sembla bona idea, ja que amb tantes fàbriques no hi casi vegetació, per tant 
poc oxigen, i haurien de posar moltes plantes i arbres. Li posem  un 9,05. 
 
Proposta 5: El Bosc fabrenc de l'escola can fabra 
Qui la fa: Comissió mixta d'Espais exteriors Escola Can Fabra  
Valoració: Molt bé! Així si entrem allà podrem veure la vostra opinió. Tampoc ens sembla 
molt bona idea, ja que no tothom entra a l’escola, però tampoc està malament. Li donem un 
6. 
 

 

Pau i Marc 

Protocol de Convivència 
L’AFA EBM 

Valoració:Ens sembla molt bona idea. Així podran jugar més protegits els nens petits  

 



 

                     

Glorieta a la Plaça davant Fàbrica de Creació 
Amics de la Fabra i Coats 

Valoració:Ens sembla una boníssima ideea perquè ens agrada la poesia i els concerts de 

música. 

 

Casal infantil a la Fabra i Coats 

Rubén 

Valoració:Nosaltres pensem que és una bona proposta, encara que ens agradaria que hi 

hagués una sala de jocs digitals. També pensem que un lloc amb taules de fusta, ombra i 

wifi gratuït estaria fenomenal.  

 

Speaker's corner 

Democràcia activa10 

Valoració:Ens sembla bona idea però també podrien posar algo més a part com per 

exemple arbres i ombra 

 

El Bosc fabrenc de l'escola can fabra 

Comissió mixta d'Espais exteriors Escola Can Fabra 

Valoració: Creiem que es una bona proposta, pero ens agradaria un estil més infantil, per 

això recomanem fer un parc. 

 

Noms: Pau i Biel 

Proposta 1:A diversos llocs del Recinte si hauria de posar jardineres, bancs i 
papereres. 
Qui la fa: Amics de la Fabra i Coats 
Valoració: Ens sembla molt bé que hi hagi espais verds i que sigui un lloc 
agradable d’estar i de passejar respirant aire pur sense contaminació atmosfèrica, 
un espai verd a la fosca Barcelona, una esperança per el poble.   
 
Proposta 2: Per donar més visibilitat a les activitats que es fan al recinte de la Fabra 
i Coats caldria senyalització, amb una torreta o similar a la Plaça Orfila. 
Qui la fa: Democràcia activa10 
Valoració: Ens sembla una idea molt bona idea que senyalitzin la plaça orfila 
perquè així no hi haurà tants accidents i problemes. aixì també podrem respectar 
millor les normes de tràfic. 
 
Proposta 3:Amb la voluntat d'ajudar a crear un nou espai educatiu amb la nova 
reurbanització de l'interior del recinte fabril, hem elaborat un document on 
s'expressen els nostres anhels respecte al que creiem que hauria de ser una part 
del projecte. 
Qui la fa: L’escola Can Fabra 
Valoració: Ens sembla bé la seva proposta perquè ens agrada que facin un nou 
espai educatiu amb la nova reurbanització de l’interior del recinte fabril. Nosaltres 
també podem contribuir una mica perquè així hi haurà varietat d’edats. 
 



 

                     

 

Noms: Cristian i Maria 

Proposta 1: Jardineres i bancs  
Qui la fa: Amics de la Fabra i Coats  
Valoració: Ens ha agradat molt l’idea perquè no hi ha jardineres  ni bancs i sería 
molt bonic veure tota la fabra i coats en el futur. 
 
Proposta 2: Casal per joves i adolescents.  
Qui la fa:  En Rubén 
Valoració: No ens ha agradat perquè creiem que hi ha molts casals actualment. I en 
comptes de fer un casal es podria fer altres serveis per tot tipus de públic en el que 
puguin estar entretinguts. 
 
Proposta 3: El bosc fabrenc de l’escola Can Fabra.  
Qui la fa: La comissió mixta d'espais exteriors Escola Can Fabra 
Valoració: Ens ha agradat molt l’idea ja que no hi ha molt verd a l'àrea i quedaria 
molt atractiu i bonic. 
 

Noms: Hugo i Juliana 

 

Proposta 1: Crear un casal d'adolescents perquè tant els nois i noies de les escoles 

properes com els de l'institut Martí Pous puguin fer-ne ús en el seu temps de lleure.  

Al barri de Sant Andreu no hi ha cap casal per adolescents. 

Qui la fa: Rúben 

Valoració: Hem sembla una gran idea perquè que hi hagi casals per als adolescents  

és millor per als adolescents així durant l’estiu podrant estar entretinguts i a més així 

podrien fer amistats noves amb gent més gran o més petita que ells. 

 

Proposta 2: Enrajolar la paret de formigó de l'Escola de Can Fabra, tant sols, la zona 

d'entrada, amb plaques imitant l'obra vista, ja que casi tot el recinte està en obra 

vista. 

Qui la fa: Amics de la fabra i coats 

 Valoració: Hem sembla fantàstic perquè el col·legi quedaria molt guai, bonic, bé 

decorat i quedaria una mica més artistic llavors quedaria genial per a que quan la 

gent entra al col·legi podrà veure un espaic bonic i acollidors per als seus fills o 

família. 

 

Proposta 3: El recinte de la Fabra i Coats és un patrimoni del barri i cal posar-lo en 

valor. Caldria donar continuïtat al vincle entre la Plaça Can Fabra i la biblioteca amb 

el recinte. L'edifici de la biblioteca formava part del recinte fabril i ara n'està 

absolutament desconnectat. 

Qui la fa: Democràcia activa10 



 

                     

Valoració: Em sembla que l'observació que heu fet teniu raó però el que podrieu fer 

es fer una proposta sobre el que voleu perquè sinó ho feu tot seguirà igual, la 

proposta no significa que ho vagin a reconstruir pero ho habreu intentat.  

 

Proposta 4: Amb la voluntat d'ajudar a crear un nou espai educatiu amb la nova 

reurbanització de l'interior del recinte fabril, hem elaborat un document on 

s'expressen els nostres anhels respecte al que creiem que hauria de ser una part 

del projecte. 

Qui la fa: Comissió mixta d'Espais exteriors Escola Can Fabra 

Valoració: Em sembla de que es una bona proposta que els nens tant com nosaltres  

estarien contents de tenir altre espai per estar llavors podrien disfrutar  

 

Proposta 5: Per donar més visibilitat a les activitats que es fan al recinte de la Fabra 

i Coats caldria senyalització, amb una torreta o similar a la Plaça Orfila. 

Qui la fa:Democràcia activa10 

Valoració:És una gran idea així tothom podria identificar les diferents zones de la 

Fabra i Coats sabent per a què és cada espai a més d’aquesta manera les activitats 

es poden fer en els llocs adients 

 

 

Noms: Iria i Alma  

Proposta 1: Jardineres i bancs 
Qui la fa: Amics de la Fabra i Coats 
Valoració: Ens sembla que és una bona idea perquè el recinte de la Fabra i Coats 
necessita espais verds i bancs per seure. 
 
Proposta 2 : Carrers Recinte de la Fabra i Coats 
Qui la fa: Amics de la Fabra i Coats 
Valoració: Ens agrada aquesta proposta perque ens sembla bé que habilitin els 
espais de la fàbrica per a gent amb cadires de rodes i cotxets de nadons. 
 
Proposta 3 : Speaker's corner 
Qui la fa: Democràtica activa 10 
Valoració: Ens sembla bé que hi hagi un Speaker's corner al recinte de la Fabra i 
Coats perquè així a la gent que li agradi recitar poemes, llegir…   
 
Proposta 4 : Casal infantil a la Fabra i Coats 
Qui la fa: Rúben 
Valoració: Per que es quedin al casal pots pagar a un cangur. Però també ens 
sembla bé perquè així els nens juguin amb altres nens, o també per famílies que 
potser no es poden permetre un cangur. 
 

Naia i Mireia 

Proposta 1: A diversos llocs del Recinte si hauria de posar jardineres, bancs i 
papereres. 



 

                     

Qui la fa: Amics de la Fabra i Coats 
Valoració: Nosaltres estem d’acord amb aquesta proposta perquè creiem que casi 
no hi ha llocs verd per aquesta zona. 
 
Proposta 2:Casal adolescents a la Fabra i Coats 
Qui la fa: Rubén 
Valoració: A nosaltres aquesta idea no ens sembla molt bé perquè ja hi han algunes 
escoles que ja tenen, i no ens sembla molt adequat un casal per adolescents. 
 

 

Paula i Nora 
Proposta 1: Jardineres i bancs 

 Qui la fa: Amics de la Fabra i Coats 

Valoració: Estem d’acord en que facin un jardí, perquè creiem que quedarà molt 

bonic i creiem que fa  falta més vegetació a Sant Andreu perquè faltan molts arbres. 

 

Proposta 2: El bosc fabrenc de l’escola Can Fabra. 

Qui la fa: Comissió mixta d’espais exteriors Escola Can Fabra. 

Valoració: Ens sembla una bona idea fer un bosc a l’escola Can Fabra i quedaria 

molt bonic. 

 

Proposta 3: Casar infantil a l’escola Can Fabra 

Qui la fa: Rubén 

Valoració: Ens sembla malament que vulguis un casal infantil perquè creiem que et 

vols desfer dels teus fills per fer les teves coses. No diem que sigui veritat que et 

vols desfer dels teus fills però ho sembla, tampoc sabem si tens fills. No t’ho 

prenguis malament. 

Contra proposta: Porta als teus fills a la casa bloc. Segur que s’ho passaran genial!  

 

Noms: Alba i Joel  

Proposta 1: Actuacions zona Sala de Calderes 
Qui la fa: Amics de la Fabra i Coats 
Valoració: Ens sembla una bona idea, encara que el pressupost de la realització 
serà elevat. 


