
 
 
 
 

Priorització propostes  
 
 
 

11 desembre 2018 

Procés de participació per a 
la definició de les 

característiques i dels usos 
de la urbanització de 

 la 4ª Fase. 



Setembre 2018 
 

• Exploració 4ª Fase. 

Octubre 2018 
• Informació del 

procés 

Octubre-Novembre  
 
• Diagnòstic 

Desembre 2018 
• Priorització 

propostes 

Gener-Març 2019 
• Validació IMU. 
• Retorn resultats. 

Recull opinions 
veïns/es de la 4ª 
Fase 

Sessió  
15.10.18 

TALLER 1 
Veïns/es 3ª i 

4ª Fase 

TALLER 3 
Joves 

TALLER 2 
Gent gran 

TALLER 4 
Dones 

Taller  
veïns/es barri 

11.12.18 

Reunió 
veïns/es barri 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Parc 

Zona interior 

Zona equipaments 

Zona enjardinada 

Zona verda 

Zones provisionals 

Passeig 

(1) Parc per passejar, estar-s’hi i practicar 
diversos esports (de pista i de taula). 
 

(2) Zona interior per estar-s’hi amb plaça i 
parc infantil per totes les edats. 
 

(3) Zona d’equipaments, de trànsit i amb 
espais d’esbarjo per als alumnes de la 
futura escola i usuaris/àries de 
l’ambulatori. 
 

(4) Zona enjardinada, per transitar i 
contemplar els seus atractius 
(vegetació ornamental, estàtues,...). 
 

(5) Passeig diàfan que connecta amb el riu 
i amb el (1) parc. 
 

(6) Zona verda de descans i gimnàs. 
 

(7) Zones provisionals amb aparcaments, 
horts i pistes esportives. 
 

(8) Zona provisional amb pistes esportives 
i horts. 

Z0NES DEFINIDES I CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 



CRITERIS MODEL D’URBANITZACIÓ 

-Parterres que no estiguin enfonsats i que siguin més fàcils de mantenir i netejar, 

amb plantes que no siguin invasives. Evitar el model de parterres de la 3ª fase, que 

està generant usos indeguts (sobretot com a pipican) i dificulta el seu ús com espai 

d’estada i descans. 

- Mantenir el sistema de recollida d’aigües pluvials. 

- Perspectiva de gènere en el mobiliari esportiu i de jocs. 

-Terra de cautxú en el mobiliari infantil (1-5 anys). 

- Mobiliari infantil adaptat a infants amb diversitat funcional. 

- Accessibilitat (gent gran, persones amb diversitat funcional, cotxets nens/es). 

- Vegetació que redueixi humitat del riu i espècies d’arbres que no donin fruits que, 

en caure, entorpeixin la mobilitat. 

-Tenir en compte l’ús de bicicletes a la zona. 



CRITERIS DE CORESPONSABILITAT AMB L’ESPAI 

•Campanya de Civisme 

•Recollida excrements gossos. 

•Cura del mobiliari comú compartit. 

•Neteja i manteniment. 

•Ubicació de lavabos públics. 

•Allunyar les activitats potencialment més sorollosos de les zones més properes 

als habitatges. 

•Implicar la futura escola de jardineria en el manteniment de les zones verdes. 



Tallers de diagnòstic 



Taller amb veïns i  
veïnes 3ª i 4ª Fases 
 



Taller joves 



Taller gent gran 
 



Taller dones 



(1)Parc per passejar, estar-s’hi i practicar diversos esports (de pista i de taula). 



(2) Zona interior per estar-s’hi amb plaça i parc infantil per totes les edats. 



(3) Zona d’equipaments, de trànsit i amb espais d’esbarjo per als alumnes de 
la futura escola i usuaris/àries de l’ambulatori. 



(4) Zona enjardinada, per transitar i contemplar els seus atractius (vegetació 
ornamental, estàtues,...). 



(5) Passeig diàfan que connecta amb el riu i amb el (1) parc. 



(6) Zona verda de descans i gimnàs. 



(7) Zones provisionals amb aparcaments, horts i pistes esportives. 

Competència usos?: 
-Hort 
-Esportius 
- Aparcament. 



(8) Zona provisional amb pistes esportives i horts. 

Competència usos???: 
-Horts. 
-Esportius. 



Altres propostes... 

-La Llosa 
-Diversificació 
d’esports. 

  
-Carrer Biosca 

-Il·luminació 
-Bancs 
-Papereres 

Plaça Mollerussa 
- Integrar-la a la 
urbanització 



Mapa global de propostes  
 

 
 



ENQUESTA PER DECIDIR EL FUTUR DE LA 
ZONA VERDA DE LES CASES BARATES 

1 - Valora la importància d'aquests usos, posant en cada 
requadre un nombre de l'1 al 10 (sent l'1 el més important i el 
10 el menys important): 
 
•parc infantil. 
•zona verda per estar-hi (amb ombres). 
•usos lúdics i esportius: cistelles bàsquet, petanca. 
•aparcament de bicing. 
•bancs i cadires. 
•font pública. 
•àrea de pic-nic. 
•fanals i enllumenat. 
•àrea per gossos. 
•aparells per fer gimnàstica (per gent jove i adults). 
•mantenir elements patrimonials (com la plaça cases barates c/Tàrrega). 
 
Altres propostes:……………………………………….  

2 - Quins beneficis i millores creus que pot aportar aquesta zona verda al barri? Marca 1 resposta: 
 
•facilitarà la convivència i les relacions entre veïns/es. 
•millorarà la salut i qualitat de vida. 
•major connexió del barri amb la llera del riu. 
•més seguretat. 
•més rellevància del barri en el conjunt de Barcelona. 
•major integració i visibilitat d'aquesta zona en el conjunt del barri. 
 
Altres propostes:………………………………………………… 

3 - Penses que aquesta nova zona verda pot generar algun problema? Marca 1 
resposta: 
 
•Soroll. 
•Brutícia. 
•problemes d' inseguretat. 
•problemes de convivència. 
•abandonament i poc manteniment de la zona. 
•dificultats de mobilitat per a vianants. 
 
Altres propostes:……………………………………………………… 
 



Enquesta Bon Pastor  
Descripció de les dades 

valor n % % vàlid % acumulat 
Dona 24 48 48 48 
Home 26 52 52 100 
[S/D] 0 0 [S/D] [S/D] 

Gènere 



Edat 
valor n % % vàlid % acumulat 
0-34 3 6 6 6 
35-64 34 68 71 77 
65+ 11 22 23 100 
[S/D] 2 4 [S/D] [S/D] 

Enquesta Bon Pastor  
Descripció de les dades 



Enquesta Bon Pastor  
Descripció de les dades 

Valor n % % Vàlid % acumulat 

Del barri 44 88 96 96 
De fora del barri 2 4 4 100 
[S/D] 4 8 [S/D] [S/D] 

En quina zona/carrer del barri de Bon Pastor vius?  



Valora la importància d’aquests usos, posant en cada requadre un nombre de l’1 al 10 
 (sent l’1 el més important i el 10 el menys important) 

Enquesta Bon Pastor  
Descripció de les dades 



Enquesta Bon Pastor  
Descripció de les dades 

Quins beneficis i millores creus que pot aportar aquesta zona verda al barri? 



Enquesta Bon Pastor  
Descripció de les dades 

Creus que aquesta nova zona verda pot generar algun problema? 



•Horts urbans. És possible que s’instal·lin horts en un solar darrere de l’Institut Cristòfol Colom. Definir 

si es volen més horts en l’espai provisional. Caldrà valorar si és tècnicament possible. En un 

espai d’uns 400m2 hi caben uns 10 horts amb les seves casetes. 

 

•Zones d’ús provisional. Caldrà definir si són compatibles els usos com aparcament amb els usos 

esportius i/o d’horts urbans i en quins espais. 

 

•Font de lleure infantil. Pot generar problemes, com és el cas del Parc Antoni Santiburcio. S’haurà de 

definir tècnicament el lloc més òptim. 

 

•Àrea de joc infantil. L’Ajuntament prioritza zones àmplies, de sorra i sauló, i no delimitades. Per tant, 

cal prioritzar on es situa l’àrea de joc infantil gran, encara que n’hi pugui haver de més petites.  

 

•Àrea de Gossos. Tenen entre 400 i 700 m2. Per tant, només se’n pot posar una. Cal prioritzar la zona 

i decidir si es vol més propera (zona 2 o 4) o més allunyada dels habitatges (zona 1; zona 3; o zona 6). 

 

 

Temes a debatre i decidir... 
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