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1. Criteris model 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. 

 Il·luminació.  

 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 (bancs per al descans de la gent gran; no barreres 

arquitectòniques per 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.  

 

2. Criteris 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.  
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Zones provisionals 

(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.

                                          3 
Zona equipaments 

 

 

  7 

6 Zona verda 

 

2 Zona interior 

 

4 Zona enjardinada 

Parc 

                           5 Passeig 

3. Resultats per zones 

3.1 Mapa de les zones definides 
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3.2 Característiques i usos de cada zona 

 

(1) Zona parc     

Consensos 

 
Parc per passejar, estar-s’hi i practicar diversos esports (de pista i de taula). 
 
-“Corredor verd” que connecti amb la llera del riu Besòs. amb camins per vianants i ciclistes. 
-Zona tranquil·la, que en estar lluny dels habitatges, pot acollir bastants usos, entre els quals predominen els esportius. 
 
Usos  
-Passeig. 
-Multiesportius: 

• Taula: escacs i taula ping-pong 
• Pistes: bàsquet, futbol, skateboard. 

-Àrea picnic per a la gent que fa esport. 
 
 
Ubicacions específiques  
-Jocs de pilota a prop del carrer Arbeca. 
-Aparcament bicicletes: cantonada carrer Sant Adrià amb carrer Arbeca. 
 
Altre mobiliari  
-Fanals, papereres. 
-Fonts: 2 tipus de fonts (amb i sense piscina). 
 
Altres: 
-Servei de dinamització infantil de  jocs de taula. 
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(2) Zona interior 

Consensos 

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

• Zona verda amb predomini d’usos i infantils i familiars. 
• Proximitat a habitatges 4ª Fase: usos respectuosos amb  el descans dels veïns/es. 
• Plaça rodona, recordant l’antiga plaça que hi havia en aquest espai, a l’actual Carrer de Tàrrega. 

 
Usos 

• Àrea infantil per dos grups edat (1-5 anys i 6-12 anys). 
• Passeig. 
• Descans. 
• Esportius: ping pong i escacs. 

 
 
Acords de la sessió de priorització de propostes (Biblioteca BP, 11.12.18): 
S’acorda ubicar en aquesta zona, l’àrea infantil gran i la font amb raig d’aigua (com la de Baró de Viver) a la plaça, on el seu ús podrà ser supervisat 

per part dels adults (veure Memòria del procés, apartat 6.2 Debat i consensos, p. 43). 

Altre mobiliari  
- Font. 
- Bancs, papereres, fanals. 
- Contenidors. 
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(3) Zona equipaments 

Consensos 

 
Zona d’equipaments, de trànsit i amb espais d’esbarjo per als alumnes de la futura escola i usuaris/àries de l’ambulatori. 
 
- Integració a la nova urbanització de tot el carrer Mollerussa. 
- Carrer ampla amb zones verdes i ben equipat per necessitats usos joves estudiants, la gent gran i el veïnat. 
- Àrea de gossos per a què puguin córrer. 
 
Usos  

•  Àrea de gossos. 
•  Àrea picnic per estudiants escola. 

 
Ubicacions específiques 
 

• Zona de picnic davant de la nova escola. 
• Àrea de descans davant el CAP 

 
Acord de la sessió de priorització de propostes (Biblioteca BP, 11.12.18) : 
S’acorda ubicar l’àrea de gossos en aquesta zona, a l’àrea més propera al carrer Arbeca. No es vol que es situï a prop de la àrea de jocs infantils, ni als 

carrers Biosca ni Sant Adrià (veure Memòria del procés, apartat 6.2 Debat i consensos, p. 43) . 

Altre mobiliari  
•  Fanals, papereres, i bancs. 
•  Aparcament per a bicicletes.  
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(4) Zona enjardinada 

Consensos 

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

- Zona verda, concebuda amb atractius especials que atreguin a tota la gent de l barri.  
- Es vol evitar que es converteixi en una zona d’estada amb bancs i que pugui generar molèsties al veïnat pel seu ús. 

 
Usos 

• Passeig 
 
 
Altre mobiliari  

• Jardí botànic (flors, bonsais, cactus). 
• Escultures vinculades amb la memòria i la identitat del barri. 
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(5) Zona Passeig 

Consensos 

 
Passeig diàfan que connecta amb el riu i amb el (1) parc. 
 
- Zona verda, concebuda com un passeig per transitar, que connecti amb el riu i amb la zona (1) i que estigui ben equipada per descansar. 
 
Usos 

• Passeig. 
• Trànsit. 

 
Altre mobiliari 

• Bancs, fanals, papereres. 
• Fonts. 
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(6) Zona verda 

Consensos 

 
Zona verda de descans i gimnàs. 
 
Usos 

• Usos esportius (aparells de gimnàstica). 
 
Altre mobiliari 

• Font. 
• Papereres i fanals. 
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(7) Zones provisionals 

Consensos 

 
Zones provisionals amb aparcaments, horts i pistes esportives. 
 

- Zona d’urbanització provisional (fins a la construcció dels edificis J1, J2 i J3). 
- Zona d’aparcament i/o esportiva i/o horts. 
- Pot tenir accés de vehicles des dels carrers Arbeca i Mollerussa. 

Usos 
• Aparcament de cotxes  
• Esportius (pistes multiesports?)  
• Horts urbans  

 
 
Acords sobre l’adequació d’usos presos en la sessió de priorització de propostes (Biblioteca BP, 11.12.18) 
S’acorda tenir en compte la demanda dels horts en la ubicació proposada o en una altra de la zona a urbanitzar. La demanda, però, estaria pendent de ser o 
no prioritària en funció de la instal·lació o no d’altres horts previstos al voltant, així com del nivell d’obertura i accés d’aquests.   
En general, per a totes les zones provisionals (7 i 8), els tècnics responsables hauran de determinar quins usos es poden ubicar, valorant així mateix les 
propostes d’usos esportius i aparcament (veure Memòria del procés, apartat 6.2 Debat i consensos, p. 43)  . 
 
Altra mobiliari 

 Papereres i fanals. 
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(8) Zona provisional 

Consensos 

 
Zona provisional amb pistes esportives i horts. 
 

- Zona d’urbanització provisional (fina a la construcció de l’edifici  I2). 
- Zona d’horts i/o esportiva.  
- No tindrà accés per a vehicles. 

 
Usos 

• Esportius (pista bàsquet).  
• Horts urbans  

 
Acords sobre l’adequació d’usos presos en la sessió de priorització de propostes (Biblioteca BP, 11.12.18) 
S’acorda tenir en compte la demanda dels horts en la ubicació proposada o en una altra de la zona a urbanitzar. La demanda, però, estaria pendent de ser o 
no prioritària en funció de la instal·lació o no d’altres horts previstos al voltant, així com del nivell d’obertura i accés d’aquests.   
En general, per a totes les zones provisionals (7 i 8), els tècnics responsables hauran de determinar quins usos es poden ubicar, valorant així mateix les 
propostes d’usos esportius i aparcament (veure Memòria del procés, apartat 6.2 Debat i consensos, p. 43)  . 
 
Altre mobiliari  

• Papereres i fanals.  
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4. Propostes sense ubicar (sobre morfología, usos, mobiliari,…) 

 

▪ Ubicació de bancs i fanals en tota la zona a urbanitzar. 

▪ Grada per fer espectacle (glorieta, amfiteatre) en zona llunyana dels 

edificis.  

▪ Rocòdrom (possibilitat de fer-ho a la paret del darrere de la grada). 

▪ Lavabos i WC (tipo caseta). 

▪ Fonts de colors (raig d’aigua tipus Baró). 

▪ Camp de futbol (sala, gespa artificial). 

▪ Gimnàs (aparells per a joves). 

▪ Camp de Parkour. 

▪ Llac d’ànecs. 

▪ Piscina. 

▪ Laberint. 

 

 

5. Altres propostes en els carrers contigus 
 

Plaça Mollerussa: Integrar-la a la urbanització. 

Carrer Biosca: Il·luminació, bancs i papereres. 

 La Llosa: Diversificació d’esports. 

 

 


