
Dissenyem la zona verda de les Cases Barates 

Procés participatiu per definir la urbanització de la 4rta Fase de la remodelació de les Cases Barates 

 

Taller 2: Joves 

Data: 14.11.18, 18:15h.-20:30h. 

Lloc: Centre Cívic del Bon Pastor. 

Participants: 6 participants: 2 dones i 4 homes, entre 25 i 72 anys.  

 

Resultats del taller 

 Imaginem: com t’agradaria sentir-te, en aquest nou espai? 

1- Zona juego para niños. 

2-Paseo bonito. 

3-Vegetación variada pero moderada. 

4-Estar con la familia, contento, con lugares para divertirse la familia. 

5-Zona verde tipo parque grande para pasear gente mayor y niños como si estuvieras en el 
campo, cerca del rio. Con mucha iluminación. 

 

 Concretem: quins tipus d’espais i per fer quins usos, us agradaria que hi 

hagués; i en quin lloc de la zona el situaríeu (mapa)? 

Zona Morfologia Usos Mobiliari Consens  

 

Dissens 

 

(1) Parc 

 

Zona verda 

Parterre 
vegetal 

Multiesports  

 

Àrea gossos 

 

Canxa de 
futbol 

Elements per 
poder fer 
patinatge 

Bàsquet  

X  

(2) Zona interior 

 

 

Zona verda Parc infantil (0-5 
anys) 

Parc infantil (6 a 12 
anys) 

Àrea de descans 

Cautxú 

Bancs 

Font 

X  

Paviment Plaça del c/Tàrrega 
(encara que no sigui 

 X  
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al mateix espai) 

(3) Zona 
equipaments 

Parterre 
vegetal 

Àrea gossos 

Pic-nic 

Àrea verda i de 
descans pels 
estudiants de l’IES 

Taules, bancs, 
papereres 

X  

Paviment Incorporar la plaça 
Mollerussa en la 
remodelació del c/ 
Mollerussa 

 X  

(4) Zona 
enjardinada 

Parterre 
vegetal 

Àrea verda que sigui 
bonic 

 X  

(5) Passeig 

 

Parterre 
vegetal 

Passeig amb espais 
verds 

 

Bancs, 
faroles, 
papereres, 
font 

X  

(7) Zones 
provisionals 

 

Paviment Aparcament  X  

A l’espai  1 i 5 
Servei de 
Dinamització 
Infantil 

   X  

Espais 1, 4 i 5 que 
sigui una àrea d’ús 
per a tots els veïns 

   X  

General a tots els 
espais: il·luminació, 
papereres, bancs. 

   X  
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 Reflexionem: plenari sobre consensos i dissensos. 

No hi ha cap incompatibilitat en els usos proposats. 

Zones (1) Parc i (5) Passeig 

Zona en forma d’L, en forma de passeig amb zones verdes, bancs a ambdós costats, 
fonts. Un parc gran que, en ser una àrea de passeig, pot tenir un petit pipican.  

Que sigui una zona que pugui fer-ne ús tota la gent del barri, no només els veïns/es 
dels nous edificis. 

Sobre les zones verdes, es puntualitza que no agraden el tipus jardineres de la plaça 
Montferri que queden enfonsades (es veu millor el format parc). 

Àrea de multiesports que sigui gratuïta. Es proposa que estigui ubicada en la zona més 
propera a la carretera  per a que quedi més apartada dels edificis i no molesti als 
veïns/es. 

Es proposa que aquesta àrea podria ser dinamitzada, que hi hagués un servei de 
dinamització infantil. Els adults que els acompanyen poden seure en bancs mentre els 
nens/es juguen.  

Zona (2) Interior 

Hi ha consens sobre posar parc de joc infantil, però un dels grups diferencia 2 parcs 
d’acord a les edats 0-5 anys i 6- 12 anys, justificant que els materials (tobogans, etc) 
són diferents segons les edats. L’altre grup no fa la diferenciació d’edats, faria 1 parc 
més “estàndard” amb zona de jocs infantils a on estiguin els avis o pares que puguin 
seure mentre vigilen els nens/es; i amb bancs, verd i font. Demanen que el parc infantil 
sigui de cautxú per seguretat i comoditat en quant a neteja. 

Es veu aquesta àrea “més interior” per als veïns/es que viuran en aquesta zona i com 
una zona de descans.  

Sobre la plaça del c/Tàrrega no mantindrien la plaça que hi ha ara; recuperarien la 
morfologia rodona de l’antiga plaça que hi havia fa anys, amb algun banc al voltant i la 
font en el mig. Encara que no estigui a la ubicació exacte d’ara, podria estar entre 
l’àrea de jocs. 

Zona (3) Equipaments 

A prop del c/ Arbeca que hi hagi una àrea de gossos (joc i pipican). 

Davant l’actual IES Cristòfol Colom es vol que sigui una àrea adaptada a l’escola d’oficis 
futura, amb zona de descans, verda, un pic-nic, taules i bancs per a esmorzar i berenar. 
Papereres. 



Dissenyem la zona verda de les Cases Barates 

Procés participatiu per definir la urbanització de la 4rta Fase de la remodelació de les Cases Barates 

 

Ampliar la urbanització i integrar la plaça Mollerussa al conjunt urbanitzat del carrer 
Mollerussa.  

Zona (4) Enjardinada 

Zona que sigui verda, amb alguna “innovació”, però que no hi hagi bancs, que no sigui 
lloc d’estar. Un lloc bonic. 

 Zona (7) Provisional 

A les zones provisionals posar aparcament. S’aclareix que a l’edifici I2 no es pot posar 
aparcament perquè no serà zona d’accés pels cotxes.  

Aparcament perquè falta al barri i perquè l’Ajuntament no hauria de fer inversió 
econòmica en un lloc provisional. S’hauria d’asfaltar i quan es construeixi no haurà 
suposat una pèrdua econòmica.  

En general: bancs i molta il·luminació i papereres 

 


