
ACTA-RESUM DE LA SESSIÓ DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU “FABRA I COATS, UN 

ESPAI OBERT A SANT ANDREU” 

Dimarts 30 d’abril de 2019 a les 18h 

Institut Martí i Pous, recinte de la Fabra i Coats (carrer Sant Adrià, 20) 

 

Assistents: 

Santi Serra i Cullell, Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar. 

Meritxell Regàs i González, Escola Can Fabra 

Pia Ivanco Casals, Escola Can Fabra 

Laura Moros Neira, Comissió d’espais exteriors de l’Escola Can Fabra 

Pere Fernández, Amics de la Fabra i Coats 

Helena Ojeda, Ateneu L’Harmonia 

Pilar Magdalena, Ateneu L’Harmonia 

David Vallverdú, Ateneu L’Harmonia 

Rosa Gibert, Fàbrica de Creació 

Paqui Luna, Associació Centre Pont del Dragó 

Xavier Lozano, EBM La Filadora 

Roger Giménez, EBM La Filadora 

Neus Agut, Institut Martí i Pous 

Rafael Luque, AFA Martí i Pous 

Benedetta Rodeghiero, Col·lectiu Lémur 

 

Blanca Port, consellera municipal del Districte de Sant Andreu 

Francesc Lepe, direcció de llicències i espai públic, Districte de St. Andreu 

Eva Sánchez, direcció de llicències i espai públic, Districte de St. Andreu 

Albert Aixalà, Direcció de Democràcia Activa i descentralització 

Andrea Corachan, L’ORDIT 

Marta, L’ORDIT 



Ordre del dia 

1. Presentació dels resultats del procés participatiu. 

2. Presentació dels criteris d’intervenció en la urbanització del recinte de la Fabra i Coats. 

 

0. Proposta per anomenar un espai del recinte de la Fabra i Coats 

Blanca Port, consellera de Sant Andreu de Palomar, presenta la proposta d’un grup de veïns 

que sol·liciten que al recinte de la Fabra i Coats hi hagi un espai, com una placeta o uns 

jardinets, que portin el nom d’Anna Domènech Campoy. 

Anna Domènech Campoy fou educadora i directora durant més de 30 anys de les escoles 

bressol de Sant Andreu de Palomar, primer a la cooperativa, després a l’EBM El Palomar i en 

els darrer anys com a directora de l’EBM La Filadora.  

S’acorda que aquesta proposta s’incorporarà al procés participatiu per donar aquest nom a 

l’espai verd que es crearà al carrer Segre cantonada Parellada, on actualment hi ha els mòduls 

de l’Institut. 

 

1. Presentació dels resultats del procés participatiu  

El col·lectiu L’ORDIT i Albert Aixalà, tècnic de democràcia activa, presenten els resultats del 

procés participatiu, que es poden consultar en la memòria i l’informe de resultats publicats a la 

plataforma Decidim Barcelona i que es poden consultar en aquest enllaç:  

https://www.decidim.barcelona/processes/urbanitzacioFiC 

Destaquen, entre d’altres, la voluntat de treballar a partir d’unes idees-força inicials que han 

permès estructurar els debats i les accions participatives identificant les tensions existents i 

obrint l’espai de les propostes. 

A partir de les propostes rebudes i de la participació en les 15 accions realitzades, es van 

elaborar unes conclusions estructurades en cinc àmbits que sintetitzen les propostes i recullen 

els consensos expressats. Els cinc grans eixos defineixen el recinte com a plaça, espai de joc, 

espai saludable, espai vivible i segur, i espai comunitari. 

Aquestes conclusions van ser validades per la comissió de seguiment del procés, reunida el 

passat 13 de febrer, i han servit de base per elaborar el document de criteris tècnics per a la 

urbanització del recinte. 

Finalment, s’exposen les dades de participació: han participat 504 persones representant 35 

entitats i col·lectius, més d’un 50% d’elles han sigut dones i més d’un 40% infants, joves i 

adolescents.  

En relació a la participació a la plataforma Decidim Barcelona, s’informa que a l’espai web del 

procés s’han presentat 24 propostes i que s’han rebut 1.927 visites entre l’octubre de 2018 i 

l’abril de 2019. 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/urbanitzacioFiC


2. Presentació dels criteris d’intervenció en la urbanització del recinte de la Fabra i 

Coats. 

 

Francesc Lepe, tècnic de la Direcció de Llicències i Espai Públic del Districte de Sant Andreu, 

explica el document de criteris tècnics d’intervenció en la urbanització del recinte que s’ha 

elaborat a partir de les conclusions del procés participatiu.  

El document segueix la mateixa estructura que l’informe de resultats del procés i està 

estructurat al voltant de cinc àmbits: Una plaça; un espai de joc; un espai saludables, un espai 

inclusiu i segur; un espai comunitari. Cada un dels àmbits inclou un llistat de criteris, fins a un 

total de 38. 

Aquest document es va enviar el passat 12 d’abril a totes les entitats i col·lectius que han 

participat en el procés participatiu i es va posar a disposició del públic a l’espai web de la 

plataforma Decidim.Barcelona amb la possibilitat de fer-hi comentaris. Es constata que no 

s’han realitzat comentaris però es deixarà oberta la possibilitat de fer-ho fins el dia 10 de maig. 

El document es pot consultar seguint el següent enllaç:  

https://www.decidim.barcelona/processes/urbanitzacioFiC/f/2904/proposals/14166 

 

S’obre un torn de paraules per a cada un dels cinc àmbits: 

En relació a la proposta de donar nom als espais, Pere Fernández, dels Amics de la Fabra i 

Coats, demana que la plaça entre l’Escola Can Fabra i l’Ateneu L’Harmonia rebi el nom de Plaça 

dels Menjadors. Santi Serra, de l’Associació de Veïns, dóna suport a la proposta. Des del 

Districte s’apunta que caldrà fer un procés participatiu per decidir el nom de cada un dels 

espais. 

En relació a l’espai enjardinat que donarà accés al recinte des dels carrers Segre i Parellada, 

des de l’Escola Can Fabra es demana integrar més el futur hort comunitari a l’escola. Es 

demana que sigui un espai que es pugui tancar per utilitzar-lo en horari escolar i es fa notar 

que si es vol facilitar l’accés al pati de l’escola des d’aquell punt, caldrà substituir la porta que 

existeix actualment. Des del Districte es respon que es treballarà aquest aspecte quan s’elabori 

el projecte executiu. 

Des de l’Ateneu L’Harmonia es demana facilitar la recollida selectiva dins el recinte i poder 

disposar de contenidors a l’interior. Des del Districte es respon que la recollida selectiva és 

responsabilitat de cada equipament i que al recinte caldrà resoldre la problemàtica per a tots 

els equipaments, ja que l’escola tampoc ho té resolt. Una alternativa seria disposar de bujols 

petits amb rodes que es situïn al carrer de Sant Adrià en l’horari de recollida. En tot cas, els 

contenidors s’hauran de situar al carrer Sant Adrià perquè els camions de recollida no podran 

accedir al recinte, com ara. 

També des de l’Ateneu es considera que el tancament nocturn no s’ha discutit a fons i que 

caldria abordar com es tancaria l’espai i per què és necessari fer-ho. 

https://www.decidim.barcelona/processes/urbanitzacioFiC/f/2904/proposals/14166


Des del Districte es respon que, com s’ha indicat en reunions anteriors, els edificis del recinte 

estan pensats per estar situats en un recinte tancat, amb grans portes i finestrals de vidre. I és 

aquesta la principal raó que fa necessari un tancament nocturn. Tanmateix, això no impedeix 

que els horaris de tancament puguin variar en funció de les activitats que es realitzin al recinte 

i és per això que es planteja la necessitat de disposar d’un sistema de tancament variable del 

qual s’informi a les entrades al recinte. Els horaris de tancament caldrà abordar-los en el 

moment que es plantegi el protocol de convivència. En tot cas, el recinte restarà il·luminat tota 

la nit com la resta de carrers de la ciutat. 

Finalment, es planteja des de diverses entitats la necessitat de preveure un aparcament de 

bicicletes ampli, al costat de la Sala de les Calderes, per exemple, o en diversos punts del 

recinte, per facilitar la mobilitat en bicicleta dels usuaris del recinte, incloent els alumnes de 

l’Institut. Des del Districte es considera que s’haurà de valorar el volum d’aquest aparcament i 

s’apunta que s’instal·larà un aparcament de bicicletes i una estació de bicing al carrer de Sant 

Adrià. 

Sense més intervencions, la reunió finalitza a les 19:50h. 


