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1. Presentació 

La memòria present recull el procés participatiu amb els veïns i veïnes del barri de Bon 

Pastor que s’ha dut a terme durant el darrer trimestre de 2018, per definir les 

característiques i els usos de l’espai públic que es preveu urbanitzar a la IV Fase de la 

remodelació de les Cases Barates de Bon Pastor. El procés de participació, impulsat pel 

Districte Sant Andreu, ha estat gestionat per l’equip del Programa d’Acompanyament 

al Trasllat dels veïns/es de les Cases Barates (Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de 

Viver) i la Cooperativa La Fàbric@.  

Podeu trobar tota la informació del procés a l’espai web de la plataforma Decidim 

Barcelona habilitat per facilitar la participació digital dels veïns i veïnes del Bon Pastor 

en aquest procés participatiu:  

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

 

2. Introducció  

El procés de participació va rebre el nom de “Dissenyem la zona verda de les Cases 

Barates”. L’àrea afectada per la urbanització de la 4a fase està situada entre els 

carrers: Biosca, Sant Adrià, Arbeca i Mollerussa. Té més de 10000 m2, per la qual cosa 

es considera que tindrà un impacte notable en el barri.  

En el mes de juliol de 2018 es va constituir el Grup Impulsor del procés format per: 

Conseller de Barri de Bon Pastor, Cap del Projecte Pla de Barris Bon Pastor-Baró de 

Viver, Tècnic de Barri de Bon Pastor, Responsable de Democràcia Activa de Sant 

Andreu, Foment de Ciutat, Institut Municipal d’Urbanisme, Programa 

d’Acompanyament al Reallotjament del Pla de Barris.  

Així mateix, en el mes de setembre de 2018 es constituí el Grup de Seguiment format 

per l’Associació de Veïns del Bon Pastor, el Casal de la Gent Gran de Bon Pastor i, 

posteriorment, el Grup Fem Soroll del Bon Pastor.  

Han participat del procés un nombre total de 190 persones de Bon Pastor, entre les 

quals 7 associacions i 6 equipaments del barri. 

Activitats Nº veïnat Nº Associacions Nº Equipaments 

Prediagnòstic 11   

Sessió informativa 50 -AVV Bon Pastor -Centre Cívic BP 

https://www.decidim.barcelona/processes/ZonaverdaCasesbarates
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-Assoc. Avis del Barri 

-Banc del Temps 

Tallers 65 -AVV Bon Pastor 

-Casal Infantil Amalipen 

-Centre Cívic BP 

-Biblioteca BP 

-Casal Gent Gran 

 

Cessió espais per 

col·locació urnes 

enquesta.  

  -Centre Cívic BP 

-Biblioteca BP 

-Ambulatori 

-Casal Gent Gran 

-Poliesportiu 

-Càritas Diocesana 

Enquesta 50   

Sessió priorització 14 -AVV BP. 

-AMPA lE El Til·ler.  

-Casal Infantil Amalipen. 

-Banc del Temps. 

-Assoc. Amigos MIRA. 

-Fem Soroll BP. 

-Biblioteca PB 

 

3. Resum i cronologia de les fases del procés i activitats realitzades 

El procés es va iniciar amb un prediagnòstic (1-30 setembre 2018) que va consistir en 

la realització de 10 entrevistes a veïns/es habitants de la IV Fase de les Cases Barates. 

Els objectius del prediagnòstic eren els de recollir propostes del veïnat més pròxim a la 

urbanització de la IV Fase, obrir la reflexió sobre les seves necessitats i demandes en 

relació a aquest espai públic, motivar-los a la participació en el procés i obtenir i 

aportar dades de continguts i estratègia al procés de participació.  

El 8 d’octubre de 2018 van ser presentats els resultats del prediagnòstic al Grup 

Impulsor i al Grup de Seguiment en el Centre Cívic Bon Pastor. Podeu consultar la 

presentació en aquest enllaç:  

https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4200/Prediagnosi_proc%C3%A9s_de_par

ticipaci%C3%B3_usos_08.10.18.pdf 

El 15 d’octubre de 2018 es va presentar el procés de participació al barri, amb una 

sessió informativa que va tenir lloc en el Centre Cívic Bon Pastor, i a la qual van 

participar 50 persones, entre veïns/es i teixit associatiu. En la sessió es va informar del 

procés (a càrrec del Tècnic Democràcia Activa del Districte Sant Andreu), de les 

activitats i tallers de diagnòstic que es farien amb els veïns/es (a càrrec de l’equip del 

https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4200/Prediagnosi_proc%C3%A9s_de_participaci%C3%B3_usos_08.10.18.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4200/Prediagnosi_proc%C3%A9s_de_participaci%C3%B3_usos_08.10.18.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4200/Prediagnosi_proc%C3%A9s_de_participaci%C3%B3_usos_08.10.18.pdf
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Programa d’Acompanyament al Trasllat de les Cases Barates), així com de les 

característiques de la zona a urbanitzar (a càrrec de l’Arquitecte de l’Institut Municipal 

Urbanisme). La sessió va tenir una activa participació dels assistents . Podeu consultar 

el document de presentació en el següent enllaç:  

https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/3856/Presentacio_proces_participatiu_ur

banitzacio_4%C2%AA_Fase.pdf 

 

Resum fases procés de participació

• Prediagnòstic.

Setembre

• Informació del 
procés

Octubre

• Diagnòstic

Octubre-
Novembre

• Priorització
propostes

Desembre

• Validació IMU.

• Retorn resultats.

Gener-Març

Recull 

opinions de 

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

Reunió 

veïns/es 

barri

Casal 

d’Infants 

Amalipen

 

Les activitats de la fase de diagnòstic s’han realitzat durant els mesos d’octubre i 

novembre de 2018. Han consistit en l’organització de 4 tallers adreçats a diferents 

grups de població -(1) Veïns i Veïnes de la III i IV Fases de la remodelació de les Cases 

Barates; (2) Joves; (3) Gent Gran; i (4) Dones- i dels que han participat 51 persones. 

També es va realitzar un taller al Casal d’Infants Amalipen de l’Institut Escola El Til·ler 

de Bon Pastor amb la participació de 14 infants i adolescents. En paral·lel als tallers es 

va promoure una consulta mitjançant una enquesta adreçada al barri que es podia 

dipositar a unes urnes distribuïdes en diferents equipaments. L’enquesta plantejava 

una priorització de les propostes sorgides en el prediagnòstic, així com el recull de 

noves propostes i de les percepcions sobre l’espai a urbanitzar en forma d’amenaces i 

oportunitats (s’adjunta el fullletó de l’enquesta). Van obtenir-se 50 respostes. 

https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/3856/Presentacio_proces_participatiu_urbanitzacio_4%C2%AA_Fase.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/3856/Presentacio_proces_participatiu_urbanitzacio_4%C2%AA_Fase.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/3856/Presentacio_proces_participatiu_urbanitzacio_4%C2%AA_Fase.pdf
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El 29 de novembre de 2018 es va reunir el Grup Impulsor per analitzar els resultats del 

diagnòstic i preparar la sessió de priorització de propostes. 

L’11 de desembre de 2018 es va fer la sessió de priorització de propostes a la 

Biblioteca Bon Pastor. Aquesta sessió tenia els objectius de presentar els resultats del 

diagnòstic, així com de prioritzar i arribar a consensos entorn les propostes 

formulades. A la sessió van assistir 14 veïns/es, 5 associacions i 1 equipament, a més 

de representants del Grup Impulsor i del Grup de Seguiment. La presentació dels 

resultats dels diagnòstic va anar a càrrec de l’equip tècnic i dels portaveus dels tallers 

realitzats. També varen ser presentats els resultats de l’enquesta. Les propostes que es 

van posar a debat bé calia definir-les millor o bé havien de ser repensades, reubicades 

i/o redimensionades a partir de les informacions tècniques aportades pels 

responsables de Districte (Conseller de Barri i Tècnic de Democràcia Activa del Districte 

Sant Andreu.  Podeu consultar el document de presentació en el següent enllaç: 

https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4110/Presentacio_prioritzacio_propostes

.pdf 

 

Cronologia activitats 

Activitat CALENDARI 

1-15 

Set. 

16-30 

Set. 

1-15 

Oct. 

16-31 

Oct. 

1-15 

Nov. 

16-30 

Nov. 

1-15 

Des. 

16-31 

Des. 

Prediagnòstic         

Presentació del prediagnòstic.         

Sessió informativa del procés al barri.         

Diagnòstic i propostes.         

Reunió seguiment Grup Impulsor.         

Sessió de priorització de propostes.         

 

https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4110/Presentacio_prioritzacio_propostes.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4110/Presentacio_prioritzacio_propostes.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4110/Presentacio_prioritzacio_propostes.pdf


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 

9 

 

4. Metodologia  

4.1 Prediagnòstic 

El prediagnòstic es va basar en la realització d’un treball de camp, amb entrevistes en 

profunditat a un grup significatiu de veïns/es, en les què es pretenia identificar usos 

efectius i usos desitjats; demandes, problemàtiques i propostes, així com intercanviar 

informació sobre el procés de participació i copsar la disponibilitat i interès.   

En relació als criteris de selecció de la mostra d’actors a ser entrevistats, es van fixar 

els següents:  

-Diversitat ubicació dels habitatges en la zona a ser urbanitzada: 

 Més pròxims al casc antic del barri (zona adjacent a Mercat provisional). 

 Més pròxims al riu (zona adjacent a carrer Arbeca). 

 Més pròxims a la zona urbanitzada 3ª Fase (zona carrer Mollerussa). 

-Diversitat de perfils sociodemogràfics en relació a: 

 Gènere, edat, classe social, origen cultural/ètnia. 

 Tipus família (monoparentals, una persona, infants, ...). 

 Tinença i no tinença de gossos. 

 Diversitats funcionals. 

  

4.2 Diagnòstic  

4.2.1 Tallers 

 Grups de població convocats: els grups s’han definit en base a criteris de 

gènere i d’edat, per tal de garantir una participació plural i diversa així com 

d’aprofitar “espais naturals” del barri (dones, joves, gent gran i 

infants/adolescents). Així mateix, es va decidir fer un taller específic amb els 

veïns/es i veïnes de la 3ª i 4ª Fases de la remodelació, tenint en compte la 

seva proximitat a la zona recentment urbanitzada (3ª Fase) i a la zona a 

urbanitzar (4ª Fase).   

 Pauta dels tallers: els tallers de dones, joves, gent gran i veïns i veïns de 

la 3ª i 4ª Fases s’han dividit en cinc parts. 
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1-Presentació dels tallers i explicació de la metodologia. 

2-Informacions tècniques del projecte de remodelació amb el suport del 

plànol de la urbanització (a càrrec del Tècnic de Democràcia Activa del 

Districte Sant Andreu; o el Cap de projecte del Pla de Barris). 

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

Desplegament de fotografies amb imatges diverses, entre les quals cada 

persona havia d’escollir una que s’hi identifiqués amb la pregunta tot 

explicant al grup els motius de la seva selecció. Les imatges amb cada 

explicació es visualitzaven en un paper d’embalar.  

4-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)? 

Es constituïen grups de 2-3 persones en els quals es treballava per 

definir 1-3 propostes que caracteritzessin els espais (morfologia), les 

activitats i usos i el mobiliari. Després, cada grup feia una exposició de 

les seves propostes a la resta dels participants tot enganxant en el mapa 

unes icones que representaven la morfologia, els usos i el mobiliari.  

5-Reflexionem: plenari sobre propostes i dubtes. 

Amb aquesta part es pretenia posar a debat possibles incompatibilitats 

entre propostes, resoldre dilemes o recollir possibles dissensos per 

portar a la sessió de priorització de propostes.  

El taller realitzat amb els infants i adolescents del Casal d’Infants ha tingut un 

altre format i dinàmica, que és la que detallem a continuació. Això degut a la 

durada més curta d’aquest taller en relació a la resta.  

1-Informació sobre el procés de participació amb el suport del plànol de 

la urbanització. 

2-Formulació de propostes en dos grups mitjançant l’elaboració de 

dibuixos. 

3-Explicació de les propostes per part dels portaveus de cada grup.  

 Portaveus: en cada taller s’han escollit 2 portaveus que han estat els 

encarregats de portar les propostes del seu taller a la sessió de priorització. 

Uns dies abans d’aquesta sessió, l‘equip tècnic va enviar als portaveus tota 

la informació recollida de cada taller per tal que poguessin preparar la seva 
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intervenció. En el cas del taller en el Casal d’Infants, les propostes van ser 

presentades pel seu dinamitzador. 

 Tècniques i recursos de treball: per tal de facilitar la participació i la 

transparència del procés l’equip ha treballat amb material gràfic 

(fotografies i imatges; icones representatives de tipus d’espais i d’activitats 

i d’usos; així com a mapes de la zona a urbanitzar). A més, l’IMU va cedir la 

maqueta de la zona a urbanitzar al Pla de Barris de Bon Pastor-Baró de 

Viver, la qual va estar exposada a l’oficina del Pla durant el període de 

diagnòstic. La intenció en un primer moment era desplaçar la maqueta a 

l’espai on es realitzava cada taller, cosa que no va ser possible per raó de 

pes i fragilitat del material.  

 Productes: el producte resultant de cada taller ha estat un mapa de la 

zona a urbanitzar amb les propostes d’espais, usos i mobiliari representats 

mitjançant les icones. En el taller del Casal d’infants, el producte resultant 

han estat les propostes representades en els dibuixos realitzats pels infants 

i adolescents. 

 Horaris i espais: tots els tallers van durar 2 hores menys el taller realitzat 

amb els infants i adolescents del Casal d’Infants que va durar 1 hora. Els 

tallers van organitzar-se en els espais de reunió naturals del grup de 

població en qüestió. Així, el taller de la gent gran es va realitzar en el Casal 

de la Gent Gran; el taller de dones i joves en el Centre Cívic; el d’infants i 

adolescents en el Casal d’Infants Amalipen. En el cas dels veïns i veïnes de la 

3ª i 4ª Fases, tot i la intenció de fer el taller en un espai pròxim als seus 

habitatges,  no es va trobar cap espai adient disponible, per la qual cosa es 

va organitzar en la Biblioteca Bon Pastor.   

4.2.2 Enquesta  

 Disseny: per al disseny de les preguntes de l’enquesta els resultats del 

prediagnòstic van servir d’orientació, amb l’elaboració de preguntes dirigides 

amb respostes possibles per fer una priorització sobre activitats, mobiliari urbà, 

morfologia de l’espai, usos, etcètera; així com altres preguntes encaminades a 

explorar projeccions sobre l’espai en forma d’oportunitats i amenaces. Podeu 

consultar l’enquesta en el següent enllaç: https://decidim-barcelona-

new.s3.amazonaws.com/decidim-

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4201/Enquesta-BonPastor.pdf 

 Distribució urnes: es van confeccionar unes urnes de cartró que van ser 

distribuïdes en diferents equipaments del barri: Centre Cívic Bon Pastor; 

https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4201/Enquesta-BonPastor.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4201/Enquesta-BonPastor.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/4201/Enquesta-BonPastor.pdf
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Biblioteca Bon Pastor; Casal de la Gent Gran; CAP Bon Pastor; Poliesportiu Bon 

Pastor, Càritas i oficina del Pla de Barris. 

 Buidat: el buidat de les respostes s’ha elaborat en base a la discriminació 

per gènere, edat i pertinença o no al barri. 

 

4.3 Debat i consensos 

Es va organitzar una sessió que varem anomenar de priorització de propostes en la 

qual es van presentar els resultats del diagnòstic i es van portar a debat aquells temes 

que calia repensar, reubicar, prioritzar, etcètera. Aquesta va ser conduïda per l’equip 

tècnic del procés i el Responsable de Democràcia Activa del Districte Sant Andreu. 

L’exposició dels resultats de cada taller va ser realitzada per cadascun dels portaveus 

escollits.   

 Continguts de la sessió:  

1-Recordatori del procés de participació amb les seves fases. 

2-Presentació dels resultats globals del diagnòstic (zones definides; 

criteris del model d’urbanització; criteris de corresponsabilitat amb 

l’espai).  

3-Presentació dels resultats de cada taller a càrrec dels seus portaveus. 

4-Presentació dels resultats de l’enquesta. 

5-Exposició de les propostes a debatre i decidir. 

6-Debat i consensos.   

 Tècniques: com a base per mostrar els resultats de forma transparent es 

va elaborar un power point que contenia: els mapes resultants de cada taller; 

un mapa global on es recollien totes les propostes de tots els tallers; un mapa 

amb les zones definides i unes fitxes de caracterització (morfologia, usos i 

mobiliari) de cada una de les zones definides. Així mateix, en el power point es 

recollien els resultats de l’enquesta. 
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4.4 Difusió 

La difusió del procés ha anat a càrrec del Districte Sant Andreu amb l’edició i impressió 

de fulletons i cartells anunciant el procés, la sessió informativa al barri, els tallers i la 

sessió de priorització de propostes. El Districte també va editar l’enquesta i va fer 

difusió al barri mitjançant correu electrònic i la pàgina de l’Ajuntament Decidim 

Barcelona. 

Per part de l’equip tècnic s’ha reforçat la difusió amb la impressió de més fulletons 

anunciant els tallers, així com d’un canvi que hi va haver en la data del Taller de Gent 

Gran. També ha reforçat la comunicació presencial, via email a les entitats del barri, via 

telefònica a entitats i veïns/es del barri i mitjançant la web del barri. 
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5. Resultats  

5.1 Prediagnòstic 

 Mostra entrevistes:   

• Nombre entrevistes realitzades: 10 unitats familiars i 1 comerç.  

• Gènere: 8 dones i 4 homes.  

• Edat: 2 entre 20 i 40 anys, 3 entre 40 i 60 anys, 6 entre 60 i 80 anys i 1 major 

de 80 anys.  

• Diversitat funcional: 2 (problemes de mobilitat). 

• Tinença gossos: 2  

 Detecció de necessitats i interessos respecte a usos i activitats 

TEMÀTIQUES DEMANDES I PROPOSTES 

Usos familiars, esportius i lúdics  Parc infantil  

Aparells per fer gimnàs (gent jove, 

adults)  

Cistelles bàsquet, petanca  

Àrea merendero  

Medi ambient  Verd (per a estar-hi, bonic, amb ombres)  

Reciclatge de la brossa  

Neteja (bon ús papereres)  

Gossos  Pipican  

Espai per córrer  

Seguretat  Il·luminació  

Vigilància  
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Referents patrimonials (memòria 

històrica)  

Plaça Cases Barates  

Mobiliari urbà  Bancs  

Font  

Via pública i transport  Carril bici  

Estació bicing  

Zona taxis  

Aparcament cotxes 

 

 Detecció de problemàtiques  

TEMÀTIQUES  Problemàtiques  

Jardineres 3a 

fase  

No accessibilitat (grades)  

Ús indegut que genera brutícia  

Rates  

Mal ús com a pipican  

Brossa  Mal ús contenidors i papereres  

Aparcament  Manca espais per aparcar cotxes  

Bancs  Dilema:  

-  Els bancs fomenten sociabilitat, benestar i comoditat a l’espai 

públic. 

- - Els bancs poden afavorir les reunions i el xivarri en hores de 

descans.  
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 Observacions i recomanacions 

- Acompanyar el procés de participació amb informació sobre el procés i 

calendari de les obres i del reallotjament. 

- Bona disposició a participar. 

- Aproximar el procés de participació al veïnat de la 3ª i 4ª Fase (local pròxim); i 

fer les activitats en horari de tarda. 

 

5.2 Diagnòstic 

5.2.1 Tallers 

Taller 1: Veïns/es 3ª i 4ª Fase   

Data: 30.10.18, 18:15h.-20:30h. 

Lloc: Biblioteca del Bon Pastor. Durada: 2h. 

Participants: 13 participants: 6 dones i 7 homes, entre 40 i 79 anys; 3 veïns són de la 3a 

Fase, 8 de la 4a Fase, 1 veí del barri i 1 veí no especificat. 

Resultats del taller 

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

1-Barrio bonito, plano, verde, niños, personas mayores,... 

2-Juegos para niños. 

3-Gran paseo, zona verde, corredor verde, bosque. 

4-Lugar de paz, bancos, bicicletas a poca velocidad. 

5-Mucho verde frondoso, tipo bosque (sin exagerar). 

6-Zona de descanso, tranquilidad, poco ruido, paz. 

7-Un sitio donde la gente mayor esté tranquila y que no haya pelotas. 

8-Sitio de paseo y compras. 

9-Lago (aunque es dificil de cuidar). 

10-Espacio de relación, compañia y conversación para gente mayor. 

11-Zona juego para niños.  
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12-Zona de relax, sin ruido, agobio, ni estrés. 

13-La gente feliz. 

 

 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 - Corredor verd 

- Zona verda 

-Zona tranquil·la 

-Bici 

-Zona per a gent 

gran (que sigui 

tranquil·la). 

-Fanals, font.  X  

(2) Zona interior -Zona verda i 

parterre vegetal 

 

 

-Gossos 

-Lúdics 

-Pipican 

-Jocs accessibles 

persones amb 

discapacitat 

física 

 X 

(Pipican) 

- Paviment - Plaça (mantenir/ 

recrear plaça 

Tàrrega) 

-Fonts, bancs, 

fanals, 

contenidors 

x  

(3) Zona equipaments - Parterre 

vegetal 

- Infantils 

-Gossos 

-Aparcament bicis 

-Jocs 

-Pipican 

 X 

(Pipican) 

(7) i (8) Zones 

provisionals 

 

- Zona verda 

 

-Aparcament 

-Esportius (8) 

 

-Canxa de 

bàsquet (8) 

 x 

Carrer Biosca 

 

- Paviment -Descans -Bancs  x 

 

La Llossa 

 

- Paviment - Varietat d’esports, 

a part de les pistes 

de pàdel que ja 

estan previstes. 

 x  
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General 

- Zona verda a 

tots els espais 

que quedin 

lliures 

-Civisme 

-Accessibilitat 

-Il·luminació 

 x  

 

 Reflexionem: plenari sobre consensos i dissensos. 

Zones (7) i (8) Provisionals 

Un dels grups demana que s’habilitin com aparcaments totes les zones provisionals, 

però es descarta que ho sigui la zona 8, que és la més gran (edifici I2) degut a la manca 

d’accés de vehicles a aquesta zona. Es veu bé que aquí (edifici I2) pugui haver una zona 

esportiva (canxa de bàsquet). Es valora positivament que l’espai que sobri sigui zona 

verda. 

Pipican 

El debat és sobre la ubicació del pipican: a la zona (2) o a la zona (3). Hi ha prou 

consens en que n’hi hagi un pipican, tot i que també es diu que el pipican no soluciona 

la problemàtica de fons que és el de la brutícia per no recollir els excrements. El 

dissens es dóna per la ubicació: 1) que s’ubiqui més propera als habitatges i 2) que 

s’ubiqui més lluny per evitar soroll i brutícia i per a què els gossos tinguin una àrea més 

gran. Ubicar-lo a la zona més llunyana dels habitatges té el risc que la gent no hi vagi. 

Aquest debat sobre la ubicació finalitza en dissens. 

Bancs 

No es veu clar que es posin bancs pel risc del soroll que poden generar els usos socials. 

El debat es focalitza en la zona del carrer Biosca, des del c/ Sant Adrià fins el CAP, 

perquè hi camina molta gent gran i els bancs van bé per descansar. Es planteja una 

opció que genera prou consens que és que en aquesta zona es posin bancs individuals. 

 

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 
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 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 
al mateix espai) 

 X  

(3) Zona 
equipaments 

Parterre 
vegetal 

Àrea gossos 

Pic-nic 

Àrea verda i de 
descans pels 
estudiants de l’IES 

Taules, bancs, 
papereres 

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. 

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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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. 

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 
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Taller 3: Gent Gran 

Data: 20.11.18 , 18h.-20h. 

Lloc: Casal de Gent gran del Bon Pastor.  

Participants: 26 participants: 15 dones i 11 homes. 

Resultats del taller 

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

1-Paseo para poder pasear. 

2-Talleres para niños, aprender cosas. 

3-Bonito. 

4-Zona verde. Valorar la vida y lo que sale de lo plantado. 

6-Árboles y jardines. 

7-Niños jugando en zona verde. 

8-Zona verde con juegos para diferentes edades. Gran parque. 

9-Hierba y árboles para estar relajado. 

10-Lugar de libertad sin racismo, violencia, de respeto y no xenofobia. 

11-Antigüedad con elegancia. 

12-Que a la gente del barrio se la ayude más. 

13-Autobuses más bajos para poder subir. 

 

 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 

(1) Parc Zona verda 

Parterre 
vegetal 

Esports i jocs amb pilotes 
(Joves i nens/es) 

Jocs per nenes (disseny 
perspectiva gènere) 

Gran parc 

Passeig 

-Font gran (no piscina). 
-Font gran (tipus piscina). 
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(2) Zona interior 

 

 

 Zona 
verda 

Esports Taules escacs i de ping pong 

Paviment Plaça petita  

(3) Zona 
equipaments 

Parterre 
vegetal 

Àrea gossos 

Espai per estar 

Pipican 

Bancs, font 

(4) Zona 
enjardinada 

 

Parterre 
vegetal 

Ornamental 

 

Parc infantil 

Jardí botànic amb flors, 
escultures, bonsais, cactus 

(5) Passeig Parterre 
vegetal 

Gran passeig que connecti 
amb la zona 1 

 

(6) Zona verda Zona verda  Font tipus Baró de Viver 

(7) Zona 
provisional 

 Esports  

Carrer Sant 
Adrià amb 
Arbeca 

Paviment Preferència bicis  

La Llossa Paviment  Més accessible 

Zona  

No especificada 

 Zona verda 

Tai chi (zona verda) 

Àrea per gossos 

Parc infantil 

Serveis 

 

Font gran maca, bancs, pic-
nic 

Pipican 

Grada per fer espectacle 
(glorieta, amfiteatre) a la 
zona més llunyana dels 
edificis 

Lavabos i WC (tipo caseta) 

Arbres i vegetació que 
redueixin humitat del riu. 

General a tots 
els espais 

 Il·luminació 

Accessibilitat 

Zona per a tots els veïns/es 
del barri 

-Faroles 

-Bancs 

-Papereres, contenidors 
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 Reflexionem: plenari sobre consensos i dissensos. 

En aquest taller va haver l’exposició de les propostes i no es va entrar en debat.  Alguns 
usos proposats no van ser ubicats al mapa. 

Alguns comentaris: 

- Molta il·luminació. 

- Bancs per poder seure i descansar les persones amb dificultat de mobilitat. 

- Zona accessible per persones grans. 

- Les zones de jocs i de possible soroll col·locar-les a la zona 1 cap al costat del riu. 

- Zona 4: surten noves idees com la d’un jardí botànic, flors, bonsais, cactus. 

- Que es tingui en compte l’ús de la bici. 

 

Taller 4: Dones 

Data: 21.11.18, 18:15-20:30h.  

Lloc: Centre cívic de Bon Pastor.  

Participants:  6 dones participants, entre 33 i 44 anys.  

Resultats del taller 

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

1- Arreglos. 

2- Comodidad. 

3-Tranquilidad de poder pasear con la familia. 

4-Huertos para gente mayor y niños. 

5-Futuro: niños. 

6- Paz. 

7- Tranquilo, abierto y luminoso. 
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 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 

-Esports: bàsquet, 
ping pong, escacs. 

-Skateboard.  

-Pic-nic. 

Taula ping 
pong, jocs 
escacs. 

x  

(2) Zona interior  Zona verda -Parc infantil, de 0-6 
anys i + de 6 anys. 

Cautxú, bancs, 
faroles. 

x  

(3) Zona 
equipaments 

Parterre 
vegetal 

-Pic-nic. 

-Llocs per seure. 

-Parc infantil (Jocs 
accessibles). 

Bancs. x  

(4) Zona 
enjardinada 

Parterre 
vegetal 

-Pipican.  x  

(5) Passeig Parterre 
vegetal 

-Verda, diàfana, 
oberta, de pas cap al 
riu. 

Fonts, bancs,  
faroles. 

x  

(6) Zona verda Zona verda -Gimnàs  x  

(7) Zona 
provisional 

 

 -Horts 

-Espai per guardar 
eines per horts. 

-Aparcament 

Casetes x  

(7) i (8) Zona 
provisional 

 -Horts  x  

Entre zona 1 i La 
Llossa 

Paviment -Aparcament bicis.  x  

General a tots 
els espais 

 -Molt il·luminat, 
papereres. 

-Que sigui accessible 
(cotxets, etc). 

 x  
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 Reflexionem: plenari sobre consensos i dissensos. 

En general hi ha consens sobre els usos i no hi ha incompatibilitats d’usos a les zones.  

 

Zona (1) Parc 

Àrea d’oci i esports. Components: taules de ping pong, taules d’escacs, canxa de 

bàsquet, skateboard i picnic. 

Es proposa posar un aparcament de bicicletes al c/Arbeca a l’alçada del creuament 

amb c/Biosca.  

Zona (2) Interior 

Fer una gran zona infantil, que hi hagi una àrea fins els 5-6 anys i una altra de més 6 

anys. Que sigui accessible. Material: cautxú. 

Zona (3) Equipaments 

Davant de l’IES Cristòfol Colom, posar taules de pic-nic per a la gent que vagi a estudiar 

a la futura escola d’oficis. A la zona del CAP, posar bancs perquè puguin seure les 

persones que van al metge.  

Les taules de pic-nic ubicar-les més cap al c/ Arbeca per a que es diferenciïn els dos 

espais, pic-nic i bancs CAP. 

Parc infantil.  

Zona (4) Enjardinada 

Posar un pipican perquè estaria cèntric i pot ser hi va més gent que si està en una zona 

més allunyada. 

-Civisme. 

-Que als parterres no 
hi hagi plantes 
invasives. 
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Zona (5) Passeig 

Zona verda, allargada i oberta, que sigui un espai de pas, un passeig cap al riu amb 

alguns bancs per si es vol descansar, i fanals. Es proposa posar fonts tipus la de Baró de 

Viver (raig d’aigua). 

Zona (6) Verda 

Gimnàs al aire lliure. 

Zones (7) i (8) Provisionals 

Aquestes zones distribuir per a que hi hagi horts, un espai per posar casetes per desar 

les eines de l’hort (pot ser més proper a c/ Arbeca) i zona d’aparcament públic. 

General a tots els espais 

Molta il·luminació. Que les plantes i vegetació no sigui invasives, especialment a les 

zones a on estiguin les faroles. 

Accessible a cotxets infantils i persones amb cadires de rodes. 

Civisme 
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Taller infants Casal Amalipen  

Data: 04.12.18, 17:00h-18:00h. 

Lloc: Centre cívic de Bon Pastor.  

Participants: 14 participants, 5 nenes i 9 nens, entre 8 i 12 anys. 

Resultats del taller  

 Propostes en forma de dibuixos 

- Fonts de colors. 

- Camp de futbol (sala, gespa artificial). 

- Grades i aprofitar la paret de darrere per posar un rocòdrom. 

- Gimnàs. 

- Camp de Parkour. 

- Jocs de taules. 

- Llac d’ànecs. 

- Piscina. 

- Laberint. 

Les propostes de fonts de colors amb raigs d’aigua i el camp de futbol van ser les més 

compartides. 
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5.2.2 Resultats per zones definides 

 (1) Zona parc     

 Morfologia 
 

Usos Mobiliari Altres Consensos 

Grup veïns/es 

(3a i 4a Fase) 

-Parc 
 

-Bicicleta 
-Passeig 

-Fanals 
-Font 

Zona Tranquil·la  
Parc per passejar, estar-s’hi i practicar diversos esports (de pista i 
de taula). 
-“Corredor verd” que connecti amb la llera del riu Besós, 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. 
-Àrea de gossos. 
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. 
 

Grup Joves -Parc  -
Multiesports 
-Gossos 

 
 

-Canxa futbol 
-Pistes patinatge 
-Canxes bàsquet 
-Pipican 

 

Grup Gent gran -Parc 
 

-
Multiesports 

-Passeig 

-Font gran (no 
piscina). 
-Font gran (tipus 
piscina). 

-Jocs amb perspectiva 
de gènere. 

Grup Dones - Parc  -Multiesport. 
-Social 
 

-Taula ping pong 
-Taula jocs, 
escacs 
-Bàsquet 
-Skateboard 
-Picnic 
 

-El picnic per a la gent 
que està fent esport. 
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 (2) Zona interior 

 Morfologia Usos Mobiliari Altres Consensos 

 
Grup veïns/es 
(3ª i 4ª Fases) 
 

-Parterre 
vegetal 
 
 
 
- Plaça 
(recuperació) 

-Gossos 
-Lúdics 
 
 
 
 
- Usos socials 

-Pipican 
-Jocs 
accessibles a 
persones amb 
discapacitat 
física. 
-Font 
-Bancs 
-Fanals 
-Contenidors 

  
 
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 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. 
• Àrea de gossos. 

 
Ubicacions específiques 

- La font a la plaça.  
 
Altre mobiliari  

- Font. 
- Bancs, papereres, fanals. 
- Contenidors. 

 

 
Grup Joves 
 

-Parterre 
vegetal 
 
 
 
 
 
-Plaça 
(recuperació) 

-Usos familiars 
-Descans 

-Parc infantil (0-5 
anys) 
-Parc infantil (6-
12 anys) 
-Bancs 
-Font 

-Mobiliari 
infantil de 
cautxú. 
 
 
- No és 
rellevant que la 
ubicació plaça 
sigui diferent a 
l’actual. 

 
Grup Gent Gran 
 

-Parterre 
vegetal 
 
-Plaça petita 

-Esports 
 

-Taula de ping 
pong 
- Taula d’escacs. 

 

 
Grup Dones 
 

-Parterre 
vegetal 
 

-Usos familiars. -Parc infantil de 
0-6 anys i de 
més de 6 anys. 
-Bancs 
-Fanals 

- Mobiliari 
infantil de 
cautxú. 
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(3) Zona equipaments 

 Morfologia Usos Mobiliari Altres Consensos 

 
Grup veïns/es 
(3ª i 4ª Fases) 
 

-Parterre 
vegetal 
 
-Paviment 

-Infantils 
-Gossos 
-Aparcament 
bicis 

-Jocs 
-Pipican 
-Aparcament. 

  
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. 
• Àrea infantil  

 
Ubicacions específiques 
 

• Àrea de gossos a la zona més propera al carrer Arbeca. 
• Zona de picnic davant de la noca escola. 
• Àrea de joc infantil i de descans davant el CAP 

 
Altre mobiliari  

•  Fanals, papereres, i bancs. 
•  Aparcament per a bicicletes.  

 

 
Grup Joves 
 

-Parterre 
vegetal 
 
-Paviment 

-Socials 
-Gossos 
 
 

-Picnic 
-Taules 
-Bancs 
-papereres 
-Gossos: àrea 
per córrer i 
pipican. 

-Integrar la 
plaça 
Mollerussa a 
la 
urbanització 
del carrer 
Mollerussa. 
-Àrea verda i 
de descans 
pels 
estudiants de 
l’IES. 

 
Grup Gent Gran 
 

-Parterre 
vegetal 
 
-Paviment 

-Gossos 
-Espai per a 
estar 

-Pipican 
-Bancs 
-Font 

 

 
Grup Dones 
 

-Parterre 
vegetal 
-Paviment 
 

-Socials 
-Familiars 

-Picnic 
-Parc infantil 
accessible 
-Bancs 
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(4) Zona enjardinada  

 Morfologia Usos Mobiliari Altres Consensos 

 
Grup veïns/es 
(3ª i 4ª Fases) 
 

-Zona 
enjardinada 

    
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 
• Àrea de gossos 
• Àrea infantil.  

 
Altre mobiliari  

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

barri. 
 

 
Grup Joves 
 

-Zona 
enjardinada 
 

- Àrea verda que 
sigui bonica 

  
 

 
Grup Gent Gran 
 

-Zona 
enjardinada 

-Ornamental 
 
-Parc infantil 

 Jardí botànic 
amb flors, 
escultures, 
bonsais, 
cactus 

 
Grup Dones 
 

-Zona 
enjardinada 

-Gossos -Pipican. El pipican es 
proposa aquí  
com a zona 
cèntrica del 
barri. 
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(5) Zona passeig 

 Morfologia Usos Mobiliari Altres Consensos 

 
Grup veïns/es 
(3ª i 4ª Fases) 
 

-Passeig     
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. 
• Font de lleure infantil (semblants a la que existeix a 

Baró de Viver). 
 

 
Grup Joves 
 

-Passeig 
 

-Passeig. -Bancs 
-Fanals. 
-Papereres. 
-Font. 
 

-Zona 
connectada 
amb la zona 
(1) com a 
corredor verd. 

 
Grup Gent Gran 
 

-Passeig -Passeig.  -Zona 
connectada 
amb la zona 
(1) com a 
corredor verd. 

 
Grup Dones 
 

-Passeig 
 

-Trànsit -Fonts. 
-Bancs. 
-Fanals. 

-Zona 
diàfana, 
oberta, que 
es vegi que 
va al riu. 
-Font tipus la 
de Baró de 
Viver (raig 
d’aigua). 
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(6) Zona verda 

 Tipus espai Usos Mobiliari Altres Consensos 

 
Grup veïns/es 
(3ª i 4ª Fases) 
 

-Parterre 
vegetal 
 
-Paviment 

    
Zona verda de descans i gimnàs. 
 
Usos 

• Usos esportius (aparells de gimnàstica). 
 
Altre mobiliari 

• Font de lleure infantil (semblant a la que existeix a 
Baró de Viver). 

• Papereres i fanals. 
 

 
Grup Joves 
 

-Parterre 
vegetal 
 
-Paviment 

   

 
Grup Gent Gran 
 

-Parterre 
vegetal 
 
-Paviment 

 -Font - Font tipus la 
de Baró de 
Viver (raigs). 

 
Grup Dones 
 

-Parterre 
vegetal 
 
-Paviment 

-Esportius -Aparells de 
gimnàs 
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(7) Zones provisionals 

 Morfologia Usos Mobiliari Altres Consens 

 
Grup veïns/es 
(3ª i 4ª Fases) 
 

-Parterre 
vegetal 
 
-Paviment 

-Aparcament    
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  

Competència usos? 
-Hort  
-Esportius  
- Aparcament.   
 
Ubicacions específiques 

• J3: horts i caseta per guardar eines (taller dones)  
• J3, J2, J1: aparcament (taller veïns i veïnes 3ª i 4ª 

Fases i taller joves).  
• J3, J2, J1: esports (taller gent gran). 

 
Altre mobiliari  

• Caseta per guardar eines dels horts. 
• Papereres i fanals. 

 

 
Grup Joves 
 

-Parterre 
vegetal 
 
-Paviment 

-Aparcament   

 
Grup Gent Gran 
 

-Parterre 
vegetal 
 
-Paviment 

-Usos 
esportius 

  

 
Grup Dones 
 

-Parterre 
vegetal 
 
-Paviment 

-Hort 
-Aparcament 

-Casetes per 
guardar eines. 
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(8) Zona provisional 

 Tipus espai Usos Mobiliari Altres Consens 

 
Grup veïns/es 
(3ª i 4ª Fases) 

-Parterre 
vegetal 
 
-Paviment 

-Usos esportius. -Canxa 
bàsquet. 

  
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  

 
Competència usos? 
-Horts.  
-Esportius.  
 
Altre mobiliari  
   

• Papereres i fanals.  
 

 
Grup Joves 
 
 

    

 
Grup Gent gran 
 
 

    

 
Grup Dones 

 -Horts   
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5.2.3 Criteris generals del 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. 

- 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 ni 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.  

 

5.2.4 Criteris de corresponsabilitat 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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5.2.5 Propostes sense ubicar (sobre morfologia, 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 (tipus 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. 

 

5.2.6 Altres propostes en carrers contigus 

-Plaça Mollerussa: Integrar-la a la urbanització. 

-Carrer Biosca: Il·luminació, bancs i papereres. 

-La Llossa: Diversificació d’esports. 

 

5.2.7 Temes a debat (sessió priorització). 

• 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. 
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• 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). 
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5.3 Enquesta 

5.3.1 Descripció de les dades 

Gènere 

valor  n  
 

%  % vàlid  % acumulat  

Dona  24  

 

48  48  48  

Home  26  

 

52  52  100  

[S/D]  0  

 

0  [S/D]  [S/D]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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]  
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 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). 

 

 

 Quins beneficis i millores creus que pot aportar aquesta zona verda al barri? 
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 Creus que aquesta nova zona verda pot generar algun problema?  

 

 

5.3.2 Interpretació de les dades 

Pel nombre de persones que responen l’enquesta (50) aquesta no es pot considerar 

representativa del barri, sinó que ha de ser interpretada en sí mateixa. En relació a 

l’univers de persones entrevistades i d’acord a les variables contemplades podríem dir 

que l’enquesta és representativa tant d’un home com d’una dona (variable que ha 

estat força equilibrada) que té entre 34-64 anys i que viu en el barri del Bon Pastor. 

Podríem dir que els resultats de l’enquesta són prou coincidents amb els resultats dels 

tallers, en relació al mobiliari urbà, les característiques de l’espai i els usos. Així, els 

bancs i els fanals són els elements més demandats per a la futura urbanització; la 

morfologia de la zona es projecta com a zona verda i els usos majoritaris són, com en 

els tallers, l’infantil/familiar, l’esportiu i els gossos. 

En relació als beneficis i problemes, veiem que la incidència positiva o els beneficis de 

la urbanització de la zona és vista, principalment, en els àmbits del benestar, la salut i 

l’augment de la qualitat de vida en el barri, per sobre d’aspectes relatius a la 

seguretat/inseguretat o de les relacions.  La incidència negativa o les amenaces envers 

a la urbanització es relacionen amb l’àmbit del manteniment, amb una por per la 

degradació que pot patir l’espai si aquest és abandonat o insuficientment cuidat, pors 

que són representades per molèsties com els sorolls i la brutícia. 
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6. Consensos sobre les propostes a debat 

 

6.1 Sessió priorització de propostes 

Data:  11.12.18, 18:30h.-20:00h.                    

Lloc: Biblioteca Bon Pastor. 

Participants: total de 14 persones, 8 homes i 6 dones. 

- Grup impulsor: Miquel Angel Lozano (Cap de projecte del Pla de Barris), José M 

Fanlo (Conseller de Barri), Pere Almera (Tècnic de Barri) i Albert Aixalà 

(Participació Districte de Sant Andreu). 

- Membres d’Associacions: AVV Bon Pastor, AMPA de l’Institut-Escola El Til·ler, 

Institut Casal Amalipen, Banc del Temps de Bon Pastor, Associacion Amigos 

MIRA. 

- Equipaments: Biblioteca del Bon Pastor. 

- Portaveus dels tallers de diagnòstic. 

 
 
6.2 Debat sobre les propostes a prioritzar i consensuar 
 

 Horts   

Sobre els horts proposats per ser ubicats en les zones provisionals de la zona a 

urbanitzar hi ha dues informacions tècniques que fan repensar la seva idoneïtat: 

1) José M. Fanlo, Conseller de Barri, informa de que els horts poden no reunir les 

condicions adequades al tipus de sòl que han de tenir les zones provisionals, 

quan a l’estabilitat i solidesa del sòl. S’haurà de fer un informe tècnic per 

decidir quines característiques i usos podrien acollir les zones provisionals 

abans de ser definides. Els espais provisionals s’ompliran de runes i material de 

les obres i poden no ser gaire aptes.  

2) El Responsable de Democràcia Activa del Districte informa que està previst 

instal·lar uns altres horts en un solar darrere de l’actual Institut Cristòfol Colom.  
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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.  

S’acorda tenir en compte la demanda dels horts en la ubicació proposada o en una 

altraa 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.   

Miquel Àngel Lozano, cap de projecte del Pla de Barris, també va informar de que hi ha 

diversos models d’horts urbans i que l’aposta de l’Ajuntament és pel model d’horts 

comunitaris. Es valora que els horts que ara hi ha a l’Institut Escola El Til·ler funcionen 

molt bé a nivell educatiu i comunitari. Es proposa que en els futurs horts es treballi 

amb una perspectiva intergeneracional (gent gran i joves), en què la gent gran faci un 

traspàs de coneixements als joves sobre com treballar els horts. 

 

 Font de lleure infantil (amb raig d’aigua com la de Baró de Viver).  

La proposta de que hi hagi una font de lleure infantil, amb raigs d’aigua, s’incorpora 

donat que ha estat una de les propostes més demandades.  

Es focalitza el problema en l’ús i es reflexiona sobre el que es considera com a bona 

pràctica que és l’ús que es fa de la font de Baró de Viver. Això perquè la font està al 

davant del Centre Cívic des del qual es fa una certa supervisió de l’ús que se’n fa sigui 

correcte.  

S’acorda que la ubicació de la font sigui a la plaça que es farà a la Zona interior (2), on 

hi haurà la zona infantil i podrà ser supervisat el seu ús per part dels adults.  

 

 Àrea de joc infantil.  

A nivell tècnic s’hi informa que per part de l’Ajuntament les zones infantils s’estan 

concebent com a zones àmplies, de sorra i sauló, i no delimitades. Per tant, es 

considera necessari donar prioritat a una zona on es situï una àrea infantil gran, tot i 

que també puguin haver d’altres zones més petites.  

S’acorda ubicar l’àrea infantil gran a la Zona interior (2).  

Veïns i veïnes del barri expressen que els agrada més que el material del mobiliari 

infantil sigui de cautxú i no de sorra per causa de la brutícia quan plou.  
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 Àrea de Gossos.  

Les àrees de gossos es conceben actualment com a àrees grans que tenen entre  400 i 

700 m2. Són àrees per poder deixar lliures els gossos, que corrin, etc. Per tant, cal 

prioritzar una zona i decidir si es vol que estigui més propera als habitatges (zona 2 o 4) 

o més allunyada als habitatges (zona 1; zona 3; o zona 6). 

S’acorda ubicar l’àrea de gossos a la Zona d’equipaments (3), 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. 

S’adverteix que les àrees de gossos actuals ja no es conceben com a pipicans, aquest 

concepte ja no és correcte. A més, els excrements s’han de recollir encara que siguin 

àrees de gossos. Es recorda que l’AVV Bon Pastor iniciarà una campanya de civisme 

que, entre d’altres, també inclourà aquest tema. 
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7. Conclusions 

El procés de participació Dissenyem la zona verda de les Cases Barates ha comptat amb 

la participació de 190 persones del barri del Bon Pastor, 7 entitats i 6 equipaments del 

mateix barri. 

El procés ha tingut com a resultat la concreció de 8 zones diferenciades de la 

urbanització, amb la definició de les característiques (morfologia), usos i activitats i 

mobiliari urbà de cadascuna. Així mateix, s’han definit uns criteris del model urbanístic 

i uns criteris de corresponsabilitat amb l’espai a ser assumits pel veïnat, entitats del 

barri i institució municipal.  

Degut al temps ajustat i la complexitat d’aquest tipus de processos s’ha optat per 

aplicar una metodologia que facilités la participació, en partir dels espais, activitats i 

dinàmiques relacionals del propi barri i incorporar metodologies i tècniques que 

facilitessin la motivació cap el procés i la seva comprensió. 

Més enllà de la dimensió quantitativa de la participació cal destacar la dimensió 

qualitativa que, principalment en els tallers, s’ha traduït en unes dinàmiques positives i 

tranquil·les, així com en aportacions significatives per part de veïns/es i entitats que 

han fet possible que s’arribés a un nivell de notable concreció. En aquest sentit, cal 

destacar també les dinàmiques de diàleg i de respecte que han facilitat el consens 

entorn la definició de la futura urbanització. 

Finalment, dir que la coordinació de les diferents àrees de l’administració pública 

implicades i amb representació en el Grup Impulsor (Conseller de Barri de Bon Pastor, 

Responsable de Democràcia Activa de Sant Andreu, Cap del Projecte Pla de Barris Bon 

Pastor-Baró de Viver, Institut Municipal d’Urbanisme, Foment de Ciutat, Tècnic de 

Barri de Bon Pastor i Programa d’Acompanyament al Reallotjament del Pla de Barris) 

en els diferents moments del procés, així com la presència constant dels responsables 

del Districte en els tallers i espais de trobada amb el barri han donat solidesa, 

credibilitat i transparència al procés. 


