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TIPUS DE 
PROBLEMA

TEMA NOMÉS A 
ESPAIS/ELEMENT
S I ACTIVITATS I 
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ESPAI GOSSOS GOES1 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021)

AREA DE GOSSOS. 
ESPAI i UBICACIÓ

tamany massa petit, mal ubicat 
allunyat de les entrades, un sol 
accés que dificulta l'entrada de 

gossos.

Col·lectiu 
específic

Persones amb 
gos

ELEMENTS I 
ESPAIS SEGURETAT ZONES SUPERIORS 

DEL PARC AG1

-

ELEMENTS GOSSOS GOEL2 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021)

AREA DE GOSSOS. 
ELEMENTS

Reixa tancat deteriorada / Porta 
entrada mal col·locada / Font 

inadequada per gossos / No hi ha 
elements divulgatius o de 

sensibilització

Col·lectiu 
específic

Persones amb 
gos

ELEMENTS I 
ESPAIS

ZONES SUPERIORS 
DEL PARC AG1

MANTENIMENT GOSSOS GOMA3 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021)

AREA DE GOSSOS. 
MANTENIMENT I 

NETEJA

Terra (sòl) no permeable / estat 
deficient de neteja / papereres 

plenes / puces en temporada estiu

Col·lectiu 
específic

Persones amb 
gos

ELEMENTS I 
ESPAIS

ZONES SUPERIORS 
DEL PARC AG1

ESPAI AREA MIRADOR ARES4 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021) MIRADOR. ESPAI Els arbres han crescut i ja no hi ha 

vistes des del mirador. Tothom ELEMENTS I 
ESPAIS

ZONES SUPERIORS 
DEL PARC M1

ELEMENTS AREA MIRADOR AREL5 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021) MIRADOR. ELEMENTS

Bancs insuficients / Creu no 
integrada a l'espai / Manca 

d'il·luminació / No hi ha element 
orientatiu de les vistes

Tothom ELEMENTS I 
ESPAIS

ZONES SUPERIORS 
DEL PARC M1

MANTENIMENT AREA MIRADOR ARMA6 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021)

MIRADOR. 
MANTENIMENT I 

NETEJA

Espai boscos del voltant del mirador 
molt brut / Bancs deteriorats / 

Papereres plenes sempre
Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS
ZONES SUPERIORS 

DEL PARC M1

DINAMIQUES VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIDI7 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)
ZONES DE PÍCNIC I 

VIES DE PASSEIG

Les taules de pícnic es 
monopolitzen el cap de setmana, 

generant-se dinàmiques conflictives 
per el control de l’espai

Tothom ACTIVITATS I 
USOS ZE - ZONES D'ESTAR TOT EL PARC

ELEMENTS VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIEL8 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)

ZONES DE PÍCNIC I 
VIES DE PASSEIG. 

ELEMENTS
Taules de Pícnic

Falten taules de pícnic perquè no hi 
ha prou disponibilitat vs sobren 

taules perquè no es generin 
conflictes

Tothom ELEMENTS I 
ESPAIS ZONA NORD

DEBAT

ELEMENTS VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIEL9 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)

ZONES DE PÍCNIC I 
VIES DE PASSEIG. 

ELEMENTS

Papereres i altres 
elements

Manquen papereres de reciclatge / 
Papereres i altres elements poc 

integrats a la naturalesa
Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS TOT EL PARC

ELEMENTS VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIEL10 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)

ZONES DE PÍCNIC I 
VIES DE PASSEIG. 

ELEMENTS
WC Falten WC oberts tot el dia i un altre 

situat a zona Passeig Fabra i PUig Tothom ELEMENTS I 
ESPAIS ZONA NORD

MANTENIMENT VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIMA11 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)

VIES DE PASSEIG. 
MANTENIMENT I 

NETEJA
Vies de passeig

Les vies de passeig es troben 
sempre brutes, amb restes de 

vegetació morta o terra / Excessiu 
asfaltat

Tothom ELEMENTS I 
ESPAIS TOT EL PARC

MANTENIMENT VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIMA12 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)

ZONES DE PÍCNIC. 
MANTENIMENT I 

NETEJA
Zones de pícnic

Taules de pícnic i bancs molt 
detriorats / Mala subjecció al terra, 
fet que provoca que es moguin a 

diferents llocs.

Tothom ELEMENTS I 
ESPAIS TOT EL PARC

DINAMIQUES VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIDI13 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)
ZONA PÍCNIC 

CARRER BERET

Consum d’alcohol / Consum d’
estupefaents / Necessitats 

fisiològiques / Soroll / Brutícia.
Tothom ACTIVITATS I 

USOS SEGURETAT ZE - ZONES D'ESTAR ZE1

ESPAI ESPAIS INFANTILS ESES14 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021)

ESPAIS INFANTILS. 
ESPAI I UBICACIÓ

Tot els espais infantils son massa 
petits / L'espai IF2 no té ombra / 

Ubicacions correctes

Col·lectiu 
específic infants ELEMENTS I 

ESPAIS
IF - ESPAIS 
INFANTILS

ELEMENTS ESPAIS INFANTILS ESEL15 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021)

ESPAIS INFANTILS. 
ELEMENTS

No hi ha prous elements de joc, ni 
prou diversitat / Excepte IF4, els 

altres parcs son per <5anys / Falta 
font a zona infantil IF2 / Falta tanca 

perimetral a IF3

Col·lectiu 
específic infants ELEMENTS I 

ESPAIS
IF - ESPAIS 
INFANTILS

MANTENIMENT ESPAIS INFANTILS ESMA16 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021)

ESPAIS INFANTILS. 
MANTENIMENT

IF1 espai força brut i deteriorat / 
Elements en mal estat de 

conservació en tots els espais, 
principalment IF1.

Col·lectiu 
específic infants ELEMENTS I 

ESPAIS
IF - ESPAIS 
INFANTILS IF1

MANTENIMENT ESPAIS INFANTILS ESMA17 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021)

ESPAIS INFANTILS. 
NETEJA

Restes d'orins de 
gats

orins, excrements i puces de gat a 
causa de la presència de col·lònies 

de gats.

Col·lectiu 
específic infants ELEMENTS I 

ESPAIS
IF - ESPAIS 
INFANTILS

ESPAI ESPORT - 
PETANCA ESES18 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)
ZONA PETANCA. 

ESPAI.

Proximitat a zona conflictiva de 
bancs / Lluny d'entrada accessible / 

No hi ha ombra

Col·lectiu 
específic

ELEMENTS I 
ESPAIS

SP- ZONES 
ESPORTIVES SP2

ELEMENTS ESPORT - 
PETANCA ESEL19 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)
ZONA PETANCA. 

ELEMENTS No hi ha bancs Col·lectiu 
específic

ELEMENTS I 
ESPAIS

SP- ZONES 
ESPORTIVES SP2

MANTENIMENT ESPORT - 
PETANCA ESMA20 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)
ZONA PETANCA. 
MANTENIMENT El terra té forats / Espai descuidat Col·lectiu 

específic
ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP2

DINAMIQUES ESPORT - 
PETANCA ESDI21 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)
ZONA PETANCA. ÚS 

INEXISTENT
Ningú fa ús els darrers anys de 

l'espai.
ACTIVITATS I 

USOS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP2

ESPAI ESPORT - PISTA 
DE VOLEI ESES22 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)
PISTA DE VOLEI. 

ESPAI
Bona ubicació i espai sufientment 

gran
ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP4

ELEMENTS ESPORT - PISTA 
DE VOLEI ESEL23 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)
PISTA DE VOLEI. 

ELEMENTS

Reixa que dóna al carrer massa 
baixa / Falta WC a prop / Falta 
il·luminació / Les barres que 

sostenen les xarxes son antigues

Col·lectiu 
específic esportistes ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP4

MANTENIMENT ESPORT - PISTA 
DE VOLEI ESMA24 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)
PISTA DE VOLEI. 
MANTENIMENT Res a observar ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP4
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DINAMIQUES ESPORT - PISTA 
DE VOLEI ESDI25 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)
PISTA DE VOLEI. 

DINÀMIQUES

Consum d’alcohol / Consum d’
estupefaents / Necessitats 

fisiològiques / Soroll / Brutícia / 
Comerç il·legal de begudes / 

Monopolització de l’espai.

Tothom ACTIVITATS I 
USOS SEGURETAT SP- ZONES 

ESPORTIVES SP4

ESPAI ESPORT - ZONA D 
EBÀSQUET ESES26 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)
PISTA DE BÀSQUET. 

ESPAI

Pista massa petita / Massa propera 
a zona de Taules de Pícnic / 

Proximitat de la cistella a unes 
escales per on cau la pilota 

Col·lectiu 
específic esportistes ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP1

ELEMENTS ESPORT - ZONA D 
EBÀSQUET ESEL27 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)
PISTA DE BÀSQUET. 

ELEMENTS
Només hi ha una cistella / Manca 

il·luminació
Col·lectiu 
específic esportistes ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP1

MANTENIMENT ESPORT - ZONA D 
EBÀSQUET ESMA28 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)
PISTA DE BÀSQUET. 

MANTENIMENT
Cistella degradada / Línies de la 

pista esborrades
Col·lectiu 
específic esportistes ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP1

DINAMIQUES ESPORT - ZONA D 
EBÀSQUET ESDI29 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)
PISTA DE BÀSQUET. 

DINÀMIQUES

Consum d’alcohol / Consum d’
estupefaents / Necessitats 

fisiològiques / Soroll / Brutícia / 
Monopolització de l’espai.

Tothom ACTIVITATS I 
USOS SEGURETAT SP- ZONES 

ESPORTIVES SP1

ESPAI ESPORT - 
ROCÒDROM ESES30 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021) ROCÒDROM. ESPAI
Poc visible / Poc coneixement de la 
seva existència / Poc accessible / 

Manté horari de la Cosa Nostra

Col·lectiu 
específic esportistes ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP5

ELEMENTS ESPORT - 
ROCÒDROM ESEL31 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)
ROCÒDROM. 

ELEMENTS Preses en mal estat / Faltes preses Col·lectiu 
específic esportistes ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP5

DINAMIQUES DI32 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021)

CIRCULACIÓ DE 
COTXES DINS EL 

PARC

Circulació de cotxes privats per les 
vies de passeig, entrant per rampa 
c/Beret. Habitualment usuaris del 
Camp de Futbol / Aparcament de 

vehicles davant dels WC.

Tothom
ACCESSIBILIT
AT/MOBILITAT
/CIRCULACIO

ZONES DE 
CIRCULACIÓ

DINAMIQUES DI33 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021)

CIRCULACIÓ DE 
PATINETS A ALTA 

VELOCITAT

Circulació de patinets electrics a 
alta velocitat per les vies de passeig Tothom

ACCESSIBILIT
AT/MOBILITAT
/CIRCULACIO

ZONES DE 
CIRCULACIÓ

DINAMIQUES ESPORT - CAMP 
DE FUTBOL ESDI34 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)
MÚSICA A VOLUM 

ELEVAT

A causa d'aparells de música de 
particulars i de les activitats del 

camp de futbol.

Col·lectiu 
específic

ACTIVITATS I 
USOS

BIODIVERSITA
T

SP- ZONES 
ESPORTIVES SP3

DINAMIQUES VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIDI35 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)
ORINS EN ZONA 

ARBUSTIVA
Moltes persones fan necessitats en 

zona arbustiva Tothom ACTIVITATS I 
USOS

BIODIVERSITA
T TOT EL PARC

DINAMIQUES VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIDI36 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)
ESTADA A VESSANT 

DE GESPA

L'estada de persones a la zona de 
gespa del costat de Fabra i Puig 

(Zona Oest), afecta el creixement 
d'aquesta

ACTIVITATS I 
USOS

BIODIVERSITA
T ZONA NORD

ELEMENTS EL37 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021)

IL·LUMINACIÓ 
EXCESSIVA DEL 

CAMP DE FUTBOL

L'excessiva il·luminació del camp de 
futbol afecta a les aus i animals

BIODIVERSITA
T

ELEMENTS I 
ESPAIS

SP- ZONES 
ESPORTIVES SP3

ELEMENTS EL38 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021)

AIGUA i 
BIODIVERSITAT

No hi ha disponibilitat d'aigua per la 
fauna / No es recull aigua de la pluja

BIODIVERSITA
T TOT EL PARC

ELEMENTS EL39 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021) AUS i BIODIVERSITAT

No hi ha caixes-niu / No hi ha zones 
d'insectes / Excés de tractaments 

químics / Excessius coloms i 
cotorres

BIODIVERSITA
T TOT EL PARC

ELEMENTS EL40 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021) FLORA 

Falta diversitat vegetativa / Falten 
arbusts i arbres petits a zona sud / 

No plantar espècies exòtiques 

BIODIVERSITA
T TOT EL PARC

ELEMENTS EL41 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021)

ORIENTACIÓ I 
DIVULGACIÓ 

BIODIVERSITAT

Manca d’orientació i divulgació 
pedagògica (Escola Natura, 

Memòria històrica, conscienciació 
en l’àmbit de la biodiversitat)

BIODIVERSITA
T

ACCESSIBILIT
AT/MOBILITAT
/CIRCULACIO

TOT EL PARC

DINAMIQUES DI42 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021)

NO COL·LABORACIÓ 
DE PARCS I JARDINS

Parcs i Jardins no faciliten que les 
persones plantin espècies i retiren 

les caixes-niu que les entitats 
coloquen als arbres

BIODIVERSITA
T TOT EL PARC

ELEMENTS EL43 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021)

ENTRADES AL PARC 
NO ACCESSIBLES

Entrades de Travau, Vall d’Ordesa 
només tenen escales / Entrada de 
Fabra i Puig té una rampa en mal 

estat / Entrada Can Peguera té una 
rampa que no compleix segons 

normativa d’Accessibilitats / 
Entrada Beret només una té camí 

“accessible” l’altre són escales.

Col·lectiu 
específic Adults majors

ACCESSIBILIT
AT/MOBILITAT
/CIRCULACIO

ACCESSOS

ESPAI VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIES44 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)

PAVIMENT VIES DE 
PASSEIG EN MAL 

ESTAT

L'asfalt de les vies de passeig es 
troba aixecat a causa del 
creixement de les arrels. 

Tothom ELEMENTS I 
ESPAIS

ZONES DE 
CIRCULACIÓ

ESPAI ES45 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021)

BARRERES VISUALS I 
ARQUITECTÒNIQUES

Es té la percepció que el Parc està 
d'esquenes als barris, a raó dels 

murs de formigó, desnivells i altres 
barreres arquitectòniques.

Tothom
ACCESSIBILIT
AT/MOBILITAT
/CIRCULACIO

ACCESSOS

DINAMIQUES DI46 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021)

CURSES MOTOS EN 
VIES DE PASSEIG

à El camí recte entorn el camp de 
futbol es converteix a vegades en 

una zona de curses de motos.
Tothom

ACCESSIBILIT
AT/MOBILITAT
/CIRCULACIO

ZONES DE 
CIRCULACIÓ TOT EL PARC
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ELEMENTS EL47 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021)

CARTELLS 
SENYALÈTICA 
DESGASTATS

Els cartells indicatius de color verd 
son poc intuitius, tenen errors i 

estan desgastats.
Tothom

ACCESSIBILIT
AT/MOBILITAT
/CIRCULACIO

ZONES DE 
CIRCULACIÓ TOT EL PARC

ELEMENTS EL48 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021) FALTA SENYALÈTICA

Falta indicar situació de zones del 
parc: tipus àrea de gossos, mirador, 

el camp de Futbol des de tots els 
accessos...

Tothom
ACCESSIBILIT
AT/MOBILITAT
/CIRCULACIO

ZONES DE 
CIRCULACIÓ TOT EL PARC

ELEMENTS VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIEL49 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)
FALTA 

D'IL·LUMINACIÓ

Il·luminació insuficient a la zona 
central del Parc i al costat Can 
Peguera, que genera inseguretat

Col·lectiu 
específic SEGURETAT ZONES DE 

CIRCULACIÓ DEBAT

DINAMIQUES ESPORT - CAMP 
DE FUTBOL ESDI50 1A SESSIO OBERTA 

(02/06/2021)

AFORES DEL CAMP 
DE FUTBOL. 
DINÀMIQUES

Consum i venta d'alcohol, 
conductes conflictives dels usuaris 

del camp i circulació i estada de 
vehicles.

Tothom ACTIVITATS I 
USOS SEGURETAT SP- ZONES 

ESPORTIVES SP3

ESPAI ES51 1A SESSIO OBERTA 
(02/06/2021)

PERCEPCIÓ 
D'INSEGURETAT EN 

FRANJA DE NIT

La il·luminació, les dinàmiques de 
consum d'alcohol, l'absènciade 

vigilància o l'existència de racons 
genera la sensació d'inseguretat en 

algunes persones.

Col·lectiu 
específic SEGURETAT TOT EL PARC

ESPAI ES52 1ER RECORREGUT  
(25/06/2021)

PERCEPCIÓ DE NO 
CONNEXIÓ PARC 
AMB EL CARRER

Algunes entrades petites i 
"amagades". Visualment no es veu 
que hi ha dins i no convida a entrar, 

tant per topografia com per 
tanques; els límits no són espais 

amables

Tothom
ACCESSIBILIT
AT/MOBILITAT
/CIRCULACIO

TOT EL PARC

ESPAI ESPAIS INFANTILS ESES53 1ER RECORREGUT  
(25/06/2021)

PETIT I SENSE 
ELEMENTS

No té gaires elements, de tamany 
petit. S'utilitza com a pipican

Col·lectiu 
específic infants ELEMENTS I 

ESPAIS
IF - ESPAIS 
INFANTILS IF2

ELEMENTS VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIEL54 1ER RECORREGUT  

(25/06/2021)
BANCS EN MAL 

ESTAT Tothom ELEMENTS I 
ESPAIS ZE - ZONES D'ESTAR ZE10

ESPAI VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIES55 1ER RECORREGUT  

(25/06/2021)
FALTA 

D'IL·LUMINACIÓ
Percepció d'inseguretat, espai poc 

visible i poca il·luminació Tothom SEGURETAT ZE - ZONES D'ESTAR ZE2

ELEMENTS VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIEL56 1ER RECORREGUT  

(25/06/2021)
BANCS MAL 
DISPOSATS

Disposició de bancs un davant de 
l'altra, per a grups/pax que no es 

coneixen pot incomodar
Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS ZE - ZONES D'ESTAR ZE8

ESPAI VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIES57 1ER RECORREGUT  

(25/06/2021)
PAVIMENT DUR i 
FALTA DE BANCS

Paviment en mal estat i molt dur i 
falta de bancs per a descansar Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS
ZONES SUPERIORS 

DEL PARC M1

MANTENIMENT GOSSOS GOMA58 1ER RECORREGUT  
(25/06/2021)

EXCREMENTS DE GOS 
PER A TOT ARREU

Per tot el parc hi ha excrements de 
gos no recollits Tothom ACTIVITATS I 

USOS TOT EL PARC

ELEMENTS GOSSOS GOEL59 1ER RECORREGUT  
(25/06/2021)

ESPAI POC SEGUR 
PER GOSSOS I PAX

Àrea de gossos té la pared que es 
cau, valla trencada...

Col·lectiu 
específic

Persones amb 
gos

ELEMENTS I 
ESPAIS

ZONES SUPERIORS 
DEL PARC AG1

ELEMENTS VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIEL60 1ER RECORREGUT  

(25/06/2021) FALTA DE MOBILIARI falta de taules i 
bancs Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS ZE - ZONES D'ESTAR ZE3

ELEMENTS VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIEL61 1ER RECORREGUT  

(25/06/2021)
FALTA DE MOBILIARI 

I ESPAI PETIT Tothom ELEMENTS I 
ESPAIS ZE - ZONES D'ESTAR ZE13

DINAMIQUES VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIDI62 1ER RECORREGUT  

(25/06/2021)
DINÀMIQUES 

GENEREN MALESTAR

Monopolització de l'espai per a 
grups amb dinàmiques d'alcohol i 

baralles
Tothom ACTIVITATS I 

USOS ZE - ZONES D'ESTAR ZE1

ESPAI ES63 1ER RECORREGUT  
(25/06/2021)

CIRCULACIÓ 
VEHICLES

Circulació de 
vehicles privats Tothom

ACCESSIBILIT
AT/MOBILITAT
/SENYALÈTICA

SEGURETAT TOT EL PARC

ESPAI ESPAIS INFANTILS ESES64 1ER RECORREGUT  
(25/06/2021)

PETIT I SENSE 
ELEMENTS

espai petit de joc, pocs elements i 
es fa un ús inadequat

Col·lectiu 
específic infants ELEMENTS I 

ESPAIS
IF - ESPAIS 
INFANTILS IF1

DINAMIQUES VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIDI65 1ER RECORREGUT  

(25/06/2021) INSEGURETAT pax eviten passar a causa de les 
dinàmiques que s'hi donen (alcohol)

Col·lectiu 
específic dones SEGURETAT ZE - ZONES D'ESTAR ZE14

MANTENIMENT VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIMA66 1ER RECORREGUT  

(25/06/2021) BRUTICIA  espai molt brut 
habitualment Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS ZE - ZONES D'ESTAR ZE14

DINAMIQUES ESPORT - ZONA D 
EBÀSQUET ESDI67 1ER RECORREGUT  

(25/06/2021) INSEGURETAT
pax eviten passar a causa de la 

monopolització de l'espai i del joc 
de bàsquet

Tothom SEGURETAT SP- ZONES 
ESPORTIVES SP1

MANTENIMENT VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIMA68 1ER RECORREGUT  

(25/06/2021) BRUTICIA  espai molt brut 
habitualment Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP1

ESPAI VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIES69 1ER RECORREGUT  

(25/06/2021) NO ÚS CORRECTE No es juga a petanca i se'n fa altres 
usos (pipican, botellon, fogueres...) Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP2

MANTENIMENT VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIMA70 1ER RECORREGUT  

(25/06/2021) BRUTICIA  
Es considera que la zona ajardinada 

té un millor manteniment que la 
forestal

Tothom ELEMENTS I 
ESPAIS TOT EL PARC

DINAMIQUES VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIDI71 1ER RECORREGUT  

(25/06/2021)

BOTELLONS i 
GENERACIÓ DE 

BRUTICIA

habitualment 
botellons, zona 

Can Peguera
Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS ZONA SUD

ELEMENTS VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIEL72 1ER RECORREGUT  

(25/06/2021) FALTA DE FONT no hi ha font Col·lectiu 
específic infants ELEMENTS I 

ESPAIS
IF - ESPAIS 
INFANTILS IF2

ELEMENTS VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIEL73 1ER RECORREGUT  

(25/06/2021)
FALTA 

D'IL·LUMINACIÓ Tothom SEGURETAT ZONES SUPERIORS 
DEL PARC M1

MANTENIMENT VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIMA74 1ER RECORREGUT  

(25/06/2021)
PAVIMENT EN MAL 

ESTAT
de les vies de passeig, a causa de 

les arrels dels arbres Tothom ELEMENTS I 
ESPAIS

ZONES DE 
CIRCULACIÓ



TIPUS DE 
PROBLEMA

TEMA NOMÉS A 
ESPAIS/ELEMENT
S I ACTIVITATS I 

USOS

N PROBLEMA ACTIVITAT PROBLEMÀTICA COMENTARIS/DE
SCRIPCIÓ BREU DESCRIPCIÓ AMPLIADA AFECTATS COL·LECTIUS CATEGORIA SUBCATEGORI

A UBICACIÓ 1 UBICACIÓ 2 DISCENS/DESA
CORD

SUPORT 
ALTRES 

ACCIONS 
PARTICIPADES

ELEMENTS VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIEL75 1ER RECORREGUT  

(25/06/2021)
FALTA 

D'IL·LUMINACIÓ
via de passeig junt al carrer 

Cornudella Tothom ELEMENTS I 
ESPAIS

ZONES DE 
CIRCULACIÓ

DINAMIQUES GOSSOS GODI76 1ER RECORREGUT  
(25/06/2021)

GOSSOS SENSE 
LLIGAR

Gossos sense 
lligar per tot el 

parc
Tothom SEGURETAT ZONES DE 

CIRCULACIÓ

DINAMIQUES VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIDI77 1ER RECORREGUT  

(25/06/2021)
CIRCULACIÓ 

PATINETS

Circulació 
patinets per tot el 

parc
Tothom

ACCESSIBILIT
AT/MOBILITAT
/SENYALÈTICA

SEGURETAT ZONES DE 
CIRCULACIÓ

ESPAI ESPAIS INFANTILS ESES78 ESCOLES  
(08/06/2021)

TAMANY PETIT IF1 i 
IF2

Col·lectiu 
específic infants ELEMENTS I 

ESPAIS
IF - ESPAIS 
INFANTILS

ELEMENTS VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIEL79 ESCOLES  

(08/06/2021)
NO PAPERERES 

RECICLATGE Tothom ELEMENTS I 
ESPAIS TOT EL PARC

ELEMENTS VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIEL80 ESCOLES  

(09/06/2021)
NO PAPERERES 

RECICLATGE Tothom ELEMENTS I 
ESPAIS TOT EL PARC

DINAMIQUES VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIDI81 ESCOLES  

(08/06/2021)
MONOPOLITZACIÓ I 

ALCOHOL

monopolització dels tres bancals 
d'accés c. Beret de grups que veuen 

alcohol i hi ha baralles
Tothom ACTIVITATS I 

USOS ACCESSOS Accés carrer 
Beret

ELEMENTS ESPORT - ZONA D 
EBÀSQUET ESEL82 ESCOLES  

(08/06/2021)

PAVIMENT EN MAL 
ESTAT i 

DESNIVELLAT SP1
Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP1

ELEMENTS ESPORT - PISTA 
DE VOLEI ESEL83 ESCOLES  

(08/06/2021)
PAVIMENT EN MAL 

ESTAT SP4 Tothom ELEMENTS I 
ESPAIS

SP- ZONES 
ESPORTIVES SP4

ELEMENTS VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIEL84 ESCOLES  

(08/06/2021)

VIES DE PASSEIG 
CAN PEGUERA MAL 

IL·LUMINADES
Tothom SEGURETAT ZONA SUD

ELEMENTS VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIEL85 ESCOLES  

(08/06/2021)
MALA CONSERVACIÓ 

TAULES I BANCS Tothom ELEMENTS I 
ESPAIS TOT EL PARC

ELEMENTS ESPAIS INFANTILS ESEL86 ESCOLES  
(08/06/2021)

MANTENIMENT 
ELEMENTS PARCS 

INFANTILS MAL 
ESTAT

Col·lectiu 
específic infants ELEMENTS I 

ESPAIS
IF - ESPAIS 
INFANTILS

ELEMENTS AREA MIRADOR AREL87 ESCOLES  
(08/06/2021)

CREU ESTÂ BRUTA I 
TÉ PINTADES Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS
ZONES SUPERIORS 

DEL PARC M1

ELEMENTS VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIEL88 ESCOLES  

(09/06/2021)
NO PAPERERES 

RECICLATGE Tothom ELEMENTS I 
ESPAIS TOT EL PARC

DINAMIQUES GOSSOS GODI89 ESCOLES  
(08/06/2021)

GOSSOS SENSE 
LLIGAR Tothom ACTIVITATS I 

USOS TOT EL PARC

MANTENIMENT MA90 ESCOLES  
(09/06/2021) VEGETACIÓ SECA els estius són molt secs i no es fa 

un bon manteniment de la flora Tothom BIODIVERSITA
T TOT EL PARC

MANTENIMENT VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIMA91 ESCOLES  

(09/06/2021)
MALA OLOR EN 
ALGUNES ZONES olor a pipí Tothom ACTIVITATS I 

USOS TOT EL PARC

MANTENIMENT GOSSOS GOMA92 ESCOLES  
(09/06/2021)

EXCREMENTS DE GOS 
PER A TOT ARREU Tothom ACTIVITATS I 

USOS TOT EL PARC

ELEMENTS VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIEL93 ESCOLES  

(09/06/2021)
MALA CONSERVACIÓ 

TAULES I BANCS Tothom ELEMENTS I 
ESPAIS TOT EL PARC

ELEMENTS VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIEL94 ESCOLES  

(09/06/2021)
FALTA 

D'IL·LUMINACIÓ Tothom ELEMENTS I 
ESPAIS

ZONES DE 
CIRCULACIÓ

ELEMENTS AREA MIRADOR AREL95 ESCOLES  
(09/06/2021)

BARANES M1 EN MAL 
ESTAT

estan fràgils, pot 
ser perillos Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS
ZONES SUPERIORS 

DEL PARC M1

DINAMIQUES GOSSOS GODI96 ESCOLES  
(09/06/2021)

GOSSOS SENSE 
LLIGAR Tothom ACTIVITATS I 

USOS TOT EL PARC

DINAMIQUES ESPAIS INFANTILS ESDI97 ESCOLES  
(09/06/2021)

IF1 no se li fa l'ús 
corresponent

s'usa per fer 
botellons o com a 

pipican

Col·lectiu 
específic infants ACTIVITATS I 

USOS
IF - ESPAIS 
INFANTILS IF1

MANTENIMENT VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIMA98 ESCOLES  

(09/06/2021)
BRUTICIA A ZONA 

CAN PEGUERA

bruticia  acausa de que és una zona 
més forestal i hi ha molta fulla seca 

al terra
Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS ZONA SUD

MANTENIMENT GOSSOS GOMA99 ESCOLES  
(09/06/2021)

AREA ESBARJO 
GOSSOS ES TROBA 

BRUT

Col·lectiu 
específic

Persones amb 
gos

ELEMENTS I 
ESPAIS

ZONES SUPERIORS 
DEL PARC AG1

MANTENIMENT VIES DE PASSEIG I 
ZONES DE PICNIC VIMA100 ESCOLES  

(09/06/2021) BRUTICIA  en general per tot el parc, de restes 
de botellon Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS TOT EL PARC

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111



TIPU
S

nº 
PROP
OSTA

ACTIVITAT TÍTOL COMENTARIS/DESCRIP
CIÓ BREU DESCRIPCIÓ AMPLIADA POTENCIALS 

BENEFICIARIS COL·LECTIUS IMPACTE AL 
MEDI AMBIENT CATEGORIA SUBCATEGORÍ

A UBICACIÓ 1 UBICACIÓ 2

PRIORITZACI
O SESSIÓ 2 

(gomets 
blaus)

N de fitxes 
a banda de 
la principal 

(-1)

PROJECTES 
RELACIONATS

apareix en 
ALTRA 

ACTIVITAT

codi equivalent 
SESSIÓ 2

Departament  
Ajuntament

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

1

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

2

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

3

I I1
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PARC PEDAGÒGIC
Implementar un parc 
educatiu i pedagògic 
sobre l'entorn natural

Mitjançant: dinamitzadors de parc, 
implicant agents com escoles i 

casals, per aprendre sobre la flora, 
la fauna i la memòria històrica.

Col·lectiu 
específic infants Postiu: alt BIODIVERSITAT TOT EL PARC 3 4 S6 DISITRICTE FALTA 

SENYALÈTICA

S S2
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

REFUGIS DE FAUNA Punts de cria per fauna
Col·locació de caixes niu, plantació 

de vegetació adaptada per 
l'alimentació de la fauna

Tothom Postiu: alt BIODIVERSITAT TOT EL PARC 2 0 2N CARRITO  
(29/05/2021) L132 PARCS I JARDINS AIGUA i 

BIODIVERSITAT
AUS i 
BIODIVERSITAT

S S3
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

BOSSES PER 
EXCREMENTS 

D'ANIMALS (GOS)

DISPENSARIS DE 
BOSSES GRATUÏTS PER 

RECOLLIR ELS 
EXCREMENTS DE GOS

a Alemanya funciona el sistema Col·lectiu 
específic

Persones amb 
gos Postiu: alt BIODIVERSITAT ACTIVITATS I 

USOS TOT EL PARC 0 0 1R CARRITO  
(27/05/2021) DISITRICTE

BRUTICIA  

EXCREMENTS DE 
GOS PER A TOT 
ARREU

S S4
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PUNTS D'AIGUA PER 
FAUNA

Punts d'aigua vinculats 
a les fonts per la fauna

Col·locació de sistemes uqe 
permeten aprofitar l'aigua sobrant 

de les fonts mitjançant làmines 
d'aigua que es renova constantment 
perquè tant els animal sdomèstics 

com els salvatges puguin beure 
aigua, amb pulsador de peu

Tothom Postiu: alt BIODIVERSITAT TOT EL PARC 1 1 BIMSA

AIGUA i 
BIODIVERSITAT

AUS i 
BIODIVERSITAT

I I5
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PROJECTE DE 
RECUPERACIÓ 

D'ABELLES

Realitzar un projecte de 
recuperació de les 

abelles al parc

Realitzar un projecte integral de 
recuperació de les abelles al parc, 

abans n'hi havia moltes, vegetacióm 
caixes... etc.

Tothom Postiu: alt BIODIVERSITAT TOT EL PARC 1 0 PARCS I JARDINS AUS i 
BIODIVERSITAT FLORA 

S S6
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

SENYALÈCTICA 
SOBRE 

BIODIVERSITAT AL 
PARC

Realitzar la instal·lació 
de cartells i senyalèctica 

sobre biodiversitat al 
parc

Cartelleria, informació educativa 
sobre la biodivesitat del parc per 

aprendre a estimar-lo i conéixer els 
sels valors

Tothom Positiu: mig BIODIVERSITAT TOT EL PARC 4 4 I1 DECIDIM 
BARCELONA BIMSA

FALTA 
SENYALÈTICA

AUS i 
BIODIVERSITAT

ORIENTACIÓ I 
DIVULGACIÓ 
BIODIVERSITAT

L L7
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PUNT FOTOGRAFIA 
FAUNA

instal·lar un espai per 
fotografiar avifauna al 

parc

espai amagat vinculat a un espai 
d'aigua per poder fotografiar la 
fauna i així atreure aquest tipus 

d'activitats més respectuoses amb 
el medi ambient

Tothom Postiu: baix BIODIVERSITAT ZONA NORD 1 1 BIMSA
AUS i 
BIODIVERSITAT

L L8
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

ENRETIRAR ZONA DE 
PICNIC CARRER 

BERET

Entrada més 
enjardinada pel carrer 

Beret

Realitzar una entrada pel carrer 
beret més enjadrinada, amb més 
vetegació, enretirant la zona de 

picnic més enrere o fent-la 
compatible amb un major 

enjardinament

Tothom Positiu: mig BIODIVERSITAT ACTIVITATS I 
USOS ACCESSOS Accés carrer Beret 3 0 BIMSA

AUS i 
BIODIVERSITAT

I I9
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

LIMITAR LLUMS 
CAMPS DE FUTBOL

Limitar la intensitat i els 
horaris dels llums del 

camp de futbol

Els llums del camp de futbol són 
molt fort, i romanen oberts fins a 

altrs hores de la matinada, 
molestant no tan sols als veïns sinó 

principalment la fauna. Caldria 
regular-ne la intensitat i els horaris.

Tothom Positiu: mig BIODIVERSITAT ACTIVITATS I 
USOS

SP- ZONES 
ESPORTIVES SP3 0 0 DISITRICTE

AUS i 
BIODIVERSITAT

S S10
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PUNTS DE LLUM A 
NIVELL DE TERRA

Modificar els punts de 
llum per a evitar 

contaminació lumínica

Modifcar els punts de llum i baixar-
los a nivell del terra per evitar la 
contaminació lumínica i fer-los 

compatibles amb la fauna, ocells, 
durant la nit i poder il·luminar el 
camí de forma segura i eficient.

Tothom Positiu: mig BIODIVERSITAT
ACCESSIBILITA
T/MOBILITAT/
CIRCULACIO

ZONES DE 
CIRCULACIÓ 0 0 L100

1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

BIMSA

INSEGURETAT
AUS i 
BIODIVERSITAT

I I11
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

REPOBLACIÓ I 
MANTENIMENT DE LA 

VEGETACIÓ

Repobialció de la 
vegetació amb 
vegetació adient

Parc i Jardins: repoblació dels pins 
que s'han caigut per pi blanc com 

l'original, a més incoprorar espècies 
que serveixin d'aliment per les aus i 

els insectes.

Tothom Postiu: alt BIODIVERSITAT TOT EL PARC 0 5 I12 1R CARRITO  
(27/05/2021) PARCS I JARDINS

FLORA 
AUS i 
BIODIVERSITAT

I I12
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

MANTENIMENT DE LA 
VEGETACIÓ

Manteniment de la 
vegetació principalment 

arbustiva

Parcs i Jardins: repoblar i afegir 
espècies vegetals a les zones 

d'heba seca, fer un bon 
manteniment

Tothom Positiu: mig BIODIVERSITAT TOT EL PARC 0 3 I11 1R CARRITO  
(27/05/2021) PARCS I JARDINS

S S13
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PROTEGIR ZONES DE 
GESPA AMB 

ARBUSTOS AMB 
PUNXES

Protegir les zones de 
terraplè amb arbustos 

amb punxes

Per a protegir i evitar que s'entri 
amb gossos i persones a les zones 
d'herba protegir-los perimetralment 

amb arbustos amb punxa que 
impedeixin el pas

Tothom Postiu: baix BIODIVERSITAT ACTIVITATS I 
USOS TOT EL PARC 0 0 BIMSA

AUS i 
BIODIVERSITAT FLORA 

ORINS EN ZONA 
ARBUSTIVA

I I14
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

CONSERVACIÓ DELS 
RECS

Vigilància i conservació 
del rec Vigilar i consevar el rec Tothom Postiu: baix BIODIVERSITAT SEGURETAT TOT EL PARC 0 0 PARCS I JARDINS

FLORA 

I I15
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

GESTIÓ ÈTICA DE 
L'AVIFAUNA

Gestió ètica de 
l'avifauna

Control ètic i de protecció de la 
fauna, coordinació amb parcs i 

Jardins: instal·lació de 
dispensadores de pinso esteritizant 

per a coloms, o instal·lació de 
palomars on controlar els coloms i 
poder-ne retirar els ous, etc. evitant 
la mort de fauna amb diners públics

Tothom Positiu: mig BIODIVERSITAT ZONA BAIXA DEL 
PARC 0 1 PARCS I JARDINS

AUS i 
BIODIVERSITAT

I I16
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

NO PETARDS No permetre pertards ni 
fogueres al parc

No permetre petards ni fogueres al 
parc Tothom Postiu: alt BIODIVERSITAT ACTIVITATS I 

USOS TOT EL PARC 0 0 DISITRICTE AUS i 
BIODIVERSITAT

I I17
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PROHIBICIÓ 
L'ENTRADA DE 

COTXES

No permetre entrada de 
vehciles al parc

No permetre entrada de vehicles ni 
tansols els qui van al camp de 

futbol que ocupen una esplanada 
com a aparcament

Tothom Positiu: mig ACTIVITATS I 
USOS

BIODIVERSITA
T TOT EL PARC 3 1 I55 DISITRICTE CIRCULACIÓ 

VEHICLES

I I18
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PROJECTE 
D'AUTOGESTIÓ DE 

JOVES (plans 
d'ocupació)

Projecte d'autogestió 
dels joves

Formar i capacitar joves amb plans 
d'ocupació així dinamitzar i 

conservar i gestionar els espais

Col·lectiu 
específic Joves Postiu: baix ACTIVITATS I 

USOS
BIODIVERSITA

T TOT EL PARC 0 0 PLA DE BARRIS

NO ÚS CORRECTE

I I19
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

AGENTS CÍVICS Contractacio d'agents 
cívics

Agents cívics estables amb 
connexió estable amb la guardia 

urbana
Tothom - ACTIVITATS I 

USOS SEGURETAT TOT EL PARC 2 2 1R CARRITO  
(27/05/2021) S120 DISITRICTE

INSEGURETAT BOTELLONS NO ÚS CORRECTE

S S20
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

ACONDICIONAR PISTA 
DE VOLEI Dotar l'espai Acondicionar, afegir elements a la 

pista de volei (bancs)
Tothom esportistes - ACTIVITATS I 

USOS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP4 0 0 BIMSA
BRUTICIA  

PISTA DE VOLEI. 
ELEMENTS

ORINS EN ZONA 
ARBUSTIVA

I I21
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

BRIGADES DE NETEJA 
/ MÉS NETEJA Brigades de neteja Brigada de neteja per a deixar el 

parc més net on hi hagi botellón Tothom Positiu: mig ACTIVITATS I 
USOS TOT EL PARC 0 1 DISITRICTE

BRUTICIA  
ORINS EN ZONA 
ARBUSTIVA BOTELLONS

I I22
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

VIGILANTS PER 
GOSSOS vigilants per a gossos

vigiliatns que evitin que la gent porti 
els gosos solts i no recullin 

excrements
Tothom - ACTIVITATS I 

USOS SEGURETAT TOT EL PARC 0 0 1R CARRITO  
(27/05/2021) DISITRICTE

EXCREMENTS DE 
GOS PER A TOT 
ARREU

I I23
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

TANCAMENT DEL 
PARC TANCAMENT DEL PARC

Tancament nocturn del parc per 
seguretat: Tancar el Parc en horari 
nocturn, canviant tot el tancament. 

Apagar l'enllumenat.

Tothom Positiu: mig SEGURETAT BIODIVERSITA
T TOT EL PARC 2 3 L56

1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

DISITRICTE

INSEGURETAT

L L24
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

FONTS 
LÚDIQUES/D'AIGUA 

JOC

Fonts d'aigua lúdiques 
per nens

Fonts tipus xorros, lúdiques amb 
ciruit tancat d'aigua per a estalviar-

ne

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: mig ELEMENTS I 

ESPAIS
ACTIVITATS I 

USOS ZE - ZONES D'ESTAR ZE7 0 3 1R CARRITO  
(27/05/2021) L126 BIMSA ESPAIS INFANTILS. 

ELEMENTS

S S25
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

TAULES DE PING-
PONG Taules de ping pong

Instal·lació de taules de ping pong, a 
la zona actual de la petanca, o 

zones de picnic

Col·lectiu 
específic Joves Negatiu: mig ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP2 0 5 1R CARRITO  
(27/05/2021) S122 BIMSA

L L26
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PISTA 
MULTIESPORTIVA Pistes multiesportives

Pista amb cistella de bàsquest, ping 
pong, inclent jocs de taula tipus 

escacs
Tothom Negatiu: mig ELEMENTS I 

ESPAIS NO UBICAT 0 0 S25 més d'una L81 BIMSA

S S27
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

MÉS BANCS I TAULES Instal·lar més bancs al 
parc Tothom - ELEMENTS I 

ESPAIS TOT EL PARC 1 1 S97
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

BIMSA

I I28
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

MANTENIMENT DELS 
WC

Millorer manteniment i 
neteja dels banys manteniment i neteja dels banys Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP3 2 0 PARCS I JARDINS



TIPU
S

nº 
PROP
OSTA

ACTIVITAT TÍTOL COMENTARIS/DESCRIP
CIÓ BREU DESCRIPCIÓ AMPLIADA POTENCIALS 

BENEFICIARIS COL·LECTIUS IMPACTE AL 
MEDI AMBIENT CATEGORIA SUBCATEGORÍ

A UBICACIÓ 1 UBICACIÓ 2

PRIORITZACI
O SESSIÓ 2 

(gomets 
blaus)

N de fitxes 
a banda de 
la principal 

(-1)

PROJECTES 
RELACIONATS

apareix en 
ALTRA 

ACTIVITAT

codi equivalent 
SESSIÓ 2

Departament  
Ajuntament

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

1

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

2

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

3

L L29
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

INCREMENTAR WC Incrementar els n de 
banys

Col·locar banys com a mínim 2, però 
millor 4 un a cada banda del parc , 

especialment a pista de volei i 
bàsquet

Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I 
ESPAIS

ZONA BAIXA DEL 
PARC 0 4 més d'una L82 BIMSA

L L30
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

TOBOGANTS PEL 
PARC

Tobogants gegants pel 
parc

Col·locar tobogants gegants pel 
parc per jugar-hi integrats al parc

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: mig ELEMENTS I 

ESPAIS TOT EL PARC 2 0 S95, S114
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

BIMSA

L L31
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PARC INFANTIL AMB 
TIROLINA

Fer un parc infantil amb 
tirolina

parc infantil amb tirolina a la zona 
ZE2

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS ZE - ZONES D'ESTAR ZE2 0 0 S95, S114
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

BIMSA

I I32
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

DINAMITZAR LA 
PISTA DE VOLEI Dinamització

Dotar l'espai per a promoure una 
gestió cívica de l'espai (dinamitzar-

ho) .
Tothom - ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP1 0 0 BIMSA
BRUTICIA  NO ÚS CORRECTE

L L33
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

CAL·LISTENIA Cal·listènia Elements de gimnàs per joves Col·lectiu 
específic Joves Negatiu: mig ELEMENTS I 

ESPAIS ZE - ZONES D'ESTAR ZE2 2 4 L64 1R CARRITO  
(27/05/2021) L123, L139 BIMSA

S S34
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

CISTELLA DE 
BÀSQUET

Intervenció a la cistella 
de bàsquet i retirada 

picnic

Retirada de la zona de picnic i 
col·locació d'una altra cistella de 

b`squets a la zona de bàsquet

Col·lectiu 
específic esportistes Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP1 0 1 S111
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

BIMSA

L L35
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PARCS INTANTILS 
ADAPATATS

parcs infantils adaptats 
i de materials naturals

Parc infantils amb elements 
naturals de fusta etc adaptats a la 

diversitat funcional

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS NO UBICAT 1 0 L36, S95, S114
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

BIMSA ESPAIS INFANTILS. 
ELEMENTS

L L36
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

AFEGIR JOCS 
INFANTILS PER 

FRANGES D'EDATS

Parc infantils per infants 
més grans dels actuals

Fer un parc infantil per edats més 
avançades que els parcs actuals 

amb tirolines, escalada tobogants, 
llits elàstics, ombra

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS IF - ESPAIS INFANTILS IF2 0 0 L31, S95, S114
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

BIMSA

L L37
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

ESCENARI FIXE escenari fixe

escenari i punt de WC fixe per no 
dependre d'infrastructures externes 
amb materilas respectuosos com la 

fusta

Tothom - ELEMENTS I 
ESPAIS NO UBICAT 0 0 2N CARRITO  

(29/05/2021) L128 BIMSA

L L38
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

POLIESPORTIU Poliesportiu a la zona 
del camp de futbol

Transformar el camp de futbol en 
un poliesportiu on es puguin fer 

més esports i sigui obert, o al costat 
del camp de futbol

Col·lectiu 
específic esportistes Negatiu: alt ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP3 1 1 BIMSA

L L39
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

MERENDERO / 
GUINGUETA merendero / guingueta Posar un merendero on era abans, 

amb bar Tothom Negatiu: alt ELEMENTS I 
ESPAIS ZE - ZONES D'ESTAR ZE4 1 1 1R CARRITO  

(27/05/2021) L124 BIMSA

L L40
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PÈRGOLA Instal·lació pèrgola

Espai cobert amb pèrgola i sense 
asfaltar per fer-hi igoa i altres 

esports, i esports tranquils com 
igoa i chicun

Col·lectiu 
específic esportistes Negatiu: mig ELEMENTS I 

ESPAIS ZE - ZONES D'ESTAR ZE2 0 1 BIMSA

S S41
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

POSAR MÉS FONTS Posar més fonts S'han tret fonts i cal posar-ne més i 
reposar les que ja no hi són Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS IF - ESPAIS INFANTILS IF2 0 0 S143
2N 
RECORREGUT  
(03/06/2021)

BIMSA

S S42
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

REPARAR LA ZONA DE 
JOC DE GOSSOS

Cal repara la zona de 
jocs per gossos Zona de joc per gossos insuficient Col·lectiu 

específic
Persones amb 

gos Negatiu: mig ELEMENTS I 
ESPAIS

ZONES SUPERIORS 
DEL PARC AG1 0 0 1R CARRITO  

(27/05/2021) BIMSA

L L43
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

NOVA ZONA PER 
GOSSOS Nova zona per gossos

Una zona per gossos que no estigui 
massa a prop dels habitatges per 
evitar molèsties als veïns equipat, 

etc

Col·lectiu 
específic

Persones amb 
gos Negatiu: mig ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES 3 2 L77 més d'una BIMSA AREA DE GOSSOS. 
ESPAI i UBICACIÓ

AREA DE GOSSOS. 
ELEMENTS

AREA DE GOSSOS. 
MANTENIMENT I 
NETEJA

I I44
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

DINAMITZAR 
PETANCA

Dinamitzar la zona de 
petanca

Dinamitzar la petanca perquè se'n 
faci ús

Col·lectiu 
específic Adults majors - ACTIVITATS I 

USOS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP2 0 1 DISITRICTE

L L45
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

IL·LUMINACIÓ ZONES 
DEL PARC POC 
IL·LUMINADES

Il·luminació de zones 
del parc poc 
il·luminades

Il·luminació zones del parc poc 
il·luminades Tothom Negatiu: alt SEGURETAT TOT EL PARC 0 1 S10, L100

1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

BIMSA FALTA 
D'IL·LUMINACIÓ

L L46
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

MILLORA 
ACCESSIBILITAT AL 

PARC

Millora de 
l'accessibilitat

Millora accessibilitat al parc, Que 
totes les entrades siguin aptes per 
tothom. Arreglar i fer més rampes.

Col·lectiu 
específic

Persones amb 
mobilitat 
reduïda

Negatiu: baix
ACCESSIBILITAT
/MOBILITAT/CIR

CULACIO
TOT EL PARC 3 2 L54 1R CARRITO  

(27/05/2021) L84 BIMSA

BARRERES 
VISUALS I 
ARQUITECTÒNIQ
UES

ENTRADES AL 
PARC NO 
ACCESSIBLES

L L47
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PARC REFUGI 
CLIMÀTIC

Concebre el parc com 
un refugi climàtic Millor tot en funció del verd Tothom Postiu: alt BIODIVERSITAT TOT EL PARC 0 0 BIMSA

S S48
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

MANTENIR LA CREU mantenir la creu al seu 
lloc No treure la creu del mirador Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS
ZONES SUPERIORS 

DEL PARC M1 0 0 S72 BIMSA

S S49
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

SENYALÉTICA 
BOTÀNICA

Cartells informatius 
plantes i arbres Cartells informatius plantes i arbres Tothom Postiu: baix

ACCESSIBILITAT
/MOBILITAT/CIR

CULACIO
TOT EL PARC 0 2 S6

1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

BIMSA

S S50
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

REGULAR PAS DELS 
COTXES

Instalar pilones per 
evitar pas cotxes

Instalar pilones per evitar pas 
cotxes Tothom Positiu: mig

ACCESSIBILITAT
/MOBILITAT/CIR

CULACIO
ACCESSOS Accés carrer Beret 1 1 I18

S S51
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

ZUC. ELEMENTS
Recorreguts 

senyalitzats de passeig 
amb gos deslligat

Recorreguts senyalitzats de passeig 
amb gos deslligat

Col·lectiu 
específic

Persones amb 
gos Negatiu: mig ACTIVITATS I 

USOS
ZONES DE 

CIRCULACIÓ 1 0 1R CARRITO  
(27/05/2021) BIMSA AREA DE GOSSOS. 

ESPAI i UBICACIÓ
AREA DE GOSSOS. 
ELEMENTS

AREA DE GOSSOS. 
MANTENIMENT I 
NETEJA

S S52
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

MÒDUL EDUCATIU
Caseta per a visites 

guiades i lloc 
d'informació

Caseta informativa i divulgativa per 
activitats i jocs didàctics per adults i 

joves.
Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS NO UBICAT 0 0 BIMSA FALTA 
SENYALÈTICA

S S53
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

CARTELL ZONA 
APARCAMENT

Treure el cartell de 
davant de Parcs i 

Jardins

Treure el cartell de davant de Parcs i 
Jardins Tothom Postiu: baix

ACCESSIBILITAT
/MOBILITAT/CIR

CULACIO
ZE - ZONES D'ESTAR ZE10 0 0 CIRCULACIÓ 

VEHICLES
FALTA 
SENYALÈTICA

CIRCULACIÓ DE 
COTXES DINS EL 
PARC

L L54
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

ACCESSIBILITAT 
ENTRADES PARC

Que totes les entrades 
siguin aptes per tothom

Que totes les entrades siguin aptes 
per tothom. Arreglar i fer més 

rampes.
Tothom Negatiu: baix

ACCESSIBILITAT
/MOBILITAT/CIR

CULACIO
ACCESSOS 3 1 L46 1R CARRITO  

(27/05/2021)

BARRERES 
VISUALS I 
ARQUITECTÒNIQ
UES

I I55
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

MULTAR CIRCULACIÓ Posar una persona que 
multi els vehicles.

Posar una persona que multi els 
vehicles. Tothom Positiu: mig

ACCESSIBILITAT
/MOBILITAT/CIR

CULACIO
ACCESSOS Accés carrer Beret 0 0 DISITRICTE CIRCULACIÓ 

VEHICLES

CIRCULACIÓ DE 
COTXES DINS EL 
PARC

L L56
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

TANCAMENT DEL 
PARC

Tancar el Parc en horari 
nocturn i l'enllumenat

Tancar el Parc en horari nocturn, 
canviant tot el tancament. Apagar 

l'enllumenat.

Col·lectiu 
específic

fauna / Alguns 
veïns i veïnes Positiu: mig SEGURETAT TOT EL PARC 2 2 I23

1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

BIMSA

I I57
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

CONTROL DE FESTES 
AL PARC

Controlar els permisos 
de festes organitzades 

al Parc.

Vigilància i control per part de 
l'autoritat de les festes organitzades 

al Parc.
Tothom Postiu: baix SEGURETAT BIODIVERSITA

T TOT EL PARC 5 1 1R CARRITO  
(27/05/2021) DISITRICTE

BOTELLONS BRUTICIA  INSEGURETAT

I I58
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PERSONAL DE 
SEGURETAT AL PARC

Persona encarregada de 
la seguretat al Parc.

Policia de barri / vigilant privat de 
seguretat Tothom Postiu: baix SEGURETAT TOT EL PARC 0 2 1R CARRITO  

(27/05/2021) DISITRICTE
INSEGURETAT

I I59
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

INTERVENCIÓ 
COMUNITÀRIA AL 

PARC

Equip d'intervenció 
comunitària per treballar 
conductes conflictives.

Equip d'intervenció comunitària per 
treballar conductes conflictives. Tothom Postiu: baix SEGURETAT NO UBICAT 1 0 1R CARRITO  

(27/05/2021) DISITRICTE
INSEGURETAT NO ÚS CORRECTE

I I60
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

MÉS IL·LUMINACIÓ AL 
PARC

Augmentar la 
il·luminació al Parc per 

seguretat

Augmentar la il·luminació al Parc 
per seguretat

Col·lectiu 
específic Negatiu: alt SEGURETAT TOT EL PARC 0 0 S10 BIMSA

L L61
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

CÀMARES DE 
SEGURETAT

Instal·lació de càmares 
de seguretat en els llocs 

més conflictius.

Instal·lació de càmares de seguretat 
en els llocs més conflictius. Tothom Negatiu: baix SEGURETAT NO UBICAT 1 0 DISITRICTE

INSEGURETAT

L L62
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PUNTS LILA Punts lila amb botons 
d'avís o alarma

Punts lila amb botons d'avís o 
alarma

Col·lectiu 
específic dones Negatiu: baix SEGURETAT ZONES DE 

CIRCULACIÓ 0 0 1R CARRITO  
(27/05/2021)

INSEGURETAT

S S63
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PROHIBIR CIRCULACIÓ 
DE PATINETS

Prohibir la circulació de 
patinets Prohibir la circulació de patinets Tothom Postiu: baix

ACCESSIBILITAT
/MOBILITAT/CIR

CULACIO

SP- ZONES 
ESPORTIVES SP3 0 0 DISITRICTE

CIRCULACIÓ DE 
PATINETS A ALTA 
VELOCITAT

L L64
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PARC CAL·LISTÈNIA
Crear espai esportiu 
amb màquines de 

gimnàs.
Espai per a joves. Col·lectiu 

específic esportistes Negatiu: mig ELEMENTS I 
ESPAIS 1 2 BIMSA



TIPU
S

nº 
PROP
OSTA

ACTIVITAT TÍTOL COMENTARIS/DESCRIP
CIÓ BREU DESCRIPCIÓ AMPLIADA POTENCIALS 

BENEFICIARIS COL·LECTIUS IMPACTE AL 
MEDI AMBIENT CATEGORIA SUBCATEGORÍ

A UBICACIÓ 1 UBICACIÓ 2

PRIORITZACI
O SESSIÓ 2 

(gomets 
blaus)

N de fitxes 
a banda de 
la principal 

(-1)

PROJECTES 
RELACIONATS

apareix en 
ALTRA 

ACTIVITAT

codi equivalent 
SESSIÓ 2

Departament  
Ajuntament

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

1

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

2

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

3

L L65
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PARC GIMNÀS PER A 
GENT GRAN

Crear espai esportiu 
amb màquines de 

gimnàs.
Espai per a gent gran. Col·lectiu 

específic Adults majors Negatiu: mig ELEMENTS I 
ESPAIS IF - ESPAIS INFANTILS 1 2 L32 més d'una BIMSA

L L66
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PARCS INFANTILS < 5 
ANYS

Construir zones infantils 
per primera infància

Construir zones infantils per 
primera infància

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: mig ELEMENTS I 

ESPAIS ZE - ZONES D'ESTAR 1 0 S95, S114
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

BIMSA ESPAIS INFANTILS. 
ELEMENTS

L L67
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PRÀCTICA ESPORT 
TRANQUIL

Habilitar zona per 
esports tranquils, com 

chikun.

Habilitar zona per esports com 
chikun, amb pèrgola, no asfaltat i 

zona de penjadors

Col·lectiu 
específic esportistes Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0 BIMSA

S S68
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

REDUIR Nº TAULES 
PICNIC

Reduir zones amb 
taules de picnic per 

reduir consum alcohol

Reduir zones amb taules de picnic 
per reduir consum alcohol Tothom Postiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS
ZONES SUPERIORS 

DEL PARC M1 0 0 BIMSA
BOTELLONS NO ÚS CORRECTE

I I69
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

NETEJA ZONA 
VOLTANTS MIRADOR

Netejar la zona boscosa 
del mirador

Netejar la zona boscosa del voltant 
del mirador i instal·lar papereres Tothom Postiu: alt ELEMENTS I 

ESPAIS
ZONES SUPERIORS 

DEL PARC M1 1 1 PARCS I JARDINS
BRUTICIA  NO ÚS CORRECTE

L L70
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

REDISSENYAR ESPAI 
MIRADOR

Redissenyar mirador 
com un espai de 

coneixement 

Redissenyar mirador com un espai 
de coneixement de l'entorn i la 

biodiversitat
Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS
ZONES SUPERIORS 

DEL PARC M1 1 0 BIMSA

S S71
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

MODIFICAR LA CREU 
PER INTEGRAR-LA

Modificar o canviar la 
creu del mirador per 
integrar-la a l'entorn

Modificar o canviar la creu del 
mirador per integrar-la a l'entorn Tothom Postiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS NO UBICAT 0 0 S49 BIMSA

I I72
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

WC VIGILATS El parc necessita WC 
vigilats El parc necessita WC vigilats Tothom Positiu: mig ELEMENTS I 

ESPAIS
ZONA BAIXA DEL 

PARC 5 0 L30 PARCS I JARDINS
INSEGURETAT

S S73
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

WC MÒBILS Incrementar el nº de 
banys i fer-los mòbils

Incrementar el nº de banys i fer-los 
mòbils. Tothom Positiu: mig ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP3 1 1 L30 BIMSA ORINS EN ZONA 
ARBUSTIVA

S S74
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

REIXA CAMP DE 
FUTBOL

Netejar o canviar la 
reixa del tancament del 

Camp de futbol

Netejar o canviar la reixa del 
tancament del Camp de futbol Tothom Postiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS TOT EL PARC 0 0 BIMSA

S S75
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

ANCLAR BANCS I 
TAULES PÍCNIC

Fixar els bancs i taules 
de pícnic per a que no 
els desplacin de lloc

Fixar els bancs i taules de pícnic per 
a que no els desplacin de lloc Tothom Postiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS
ZONES DE 

CIRCULACIÓ 0 0 BIMSA

L L76
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

RECUPERAR CAMINS 
DE TERRA

Despavimentar parts de 
les vies de passeig 

Despavimentar vies de passeig per 
a recuperar camins de terra, més 

integrat i natural.
Tothom Postiu: alt ELEMENTS I 

ESPAIS
ZONES SUPERIORS 

DEL PARC 2 0 L141
2N 
RECORREGUT  
(03/06/2021)

BIMSA

L L77
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

NOVA ZONA PER 
GOSSOS + ELEMENTS

Nou disseny d'un zona 
de gossos

Espai més obert / Doble porta / 
Ombra / Més bancs / Font 
específica / AEG +700m2 / 

Elements olfactius / Obstacles 
visuals, no físics...

Col·lectiu 
específic

Persones amb 
gos Negatiu: mig ELEMENTS I 

ESPAIS NO UBICAT 0 0 L43 1R CARRITO  
(27/05/2021) BIMSA

I I78
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

FORMACIÓ/SENSIBILI
TZACIÓ GOSSOS

Tallers al parc sobre les 
necessitats de l'espècie

Tallers al parc sobre les necessitats 
de l'espècies per evitar conductes 

conflictives
Tothom Postiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP4 0 0 1R CARRITO  
(27/05/2021) DISITRICTE

BRUTICIA  

EXCREMENTS DE 
GOS PER A TOT 
ARREU

I I79 1R CARRITO  
(27/05/2021)

PODAR ARBRAT ZONA 
SECA Tothom Negatiu: baix BIODIVERSITAT TOT EL PARC 0 0

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

I12 PARCS I JARDINS

L L80 1R CARRITO  
(27/05/2021)

ESCALES 
MECÀNIQUES

Col·lectiu 
específic

Persones amb 
mobilitat 
reduïda

Negatiu: alt
ACCESSIBILITAT
/MOBILITAT/CIR

CULACIO

SP- ZONES 
ESPORTIVES SP4 0 0 L46 nova proposta BIMSA

L L81 1R CARRITO  
(27/05/2021)

ZONA ESPORTIVA 
POLIVALENT

Col·lectiu 
específic esportistes Negatiu: alt ELEMENTS I 

ESPAIS 0 10
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L26 BIMSA

L L82 1R CARRITO  
(27/05/2021) WC PÚBLIC Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L29 BIMSA

L L83 1R CARRITO  
(27/05/2021) NOU PIPICAN Pipican aprop del carrer Col·lectiu 

específic
Persones amb 

gos
ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L43 BIMSA

L L84 1R CARRITO  
(27/05/2021)

ENTRADA I ACCÉS 
AMB RAMPA Millorar l'accessibilitat Col·lectiu 

específic

Persones amb 
mobilitat 
reduïda

ACCESSIBILITAT
/MOBILITAT/CIR

CULACIO
0 0

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L46 BIMSA

BARRERES 
VISUALS I 
ARQUITECTÒNIQ
UES

ENTRADES AL 
PARC NO 
ACCESSIBLES

I I85 1R CARRITO  
(27/05/2021)

DINAMITZACIÓ 
SOCIAL AMB JOVES

Col·lectiu 
específic Joves ACTIVITATS I 

USOS TOT EL PARC 0 0 I59 nova proposta DISITRICTE

L L86 1R CARRITO  
(27/05/2021)

ZONA D'ESPORT PER 
JOVES

Col·lectiu 
específic Joves ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0 L81 BIMSA

S S87 DECIDIM 
BARCELONA

ZONA D'ESPORT PER 
JOVES

zona natural per 
escalada

espai natural adequat per a fer 
mini-escalada (no una estructura 
artificial, que també podria ser-hi)

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: mig ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L26 BIMSA

S S88 DECIDIM 
BARCELONA

ZONA D'ESPORT PER 
JOVES zona per skate i patins Col·lectiu 

específic Joves Negatiu: mig ELEMENTS I 
ESPAIS 0 0

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L26 BIMSA

S S89 DECIDIM 
BARCELONA WC PÚBLIC banys públics Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L29 BIMSA

S S90 DECIDIM 
BARCELONA

SENYALÈCTICA 
SOBRE 

BIODIVERSITAT AL 
PARC

senyalètica biodiversitat

Seria interessant que al parc hi 
hagués cartells informatius tant 
dels diferents tipus de plantes, 

arbres...com dels ocells (aspecte 
sempre difícil de treballar per molt 

diverses raons)

Tothom ELEMENTS I 
ESPAIS 0 0

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

S6 BIMSA

L L91 DECIDIM 
BARCELONA

NOVA ZONA PER 
GOSSOS

Nova zona per gossos 
auna de les entrades del 

Parc

Una zona per gossos a una de les 
entrades del Parc i que ja no puguin 
accedir a la resta.No cal que entrin 

els gossos al Parc, ja tenen més 
espais envaits dels que caldrien; el 
seu hàbitat natural no és la ciutat i, 
en cas que ens els estimem molt i 

calgui, portem-los als llocs que se'ls 
han adequat al barri. 

Tothom Positiu: mig ELEMENTS I 
ESPAIS 0 0

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L43 BIMSA

S S92 DECIDIM 
BARCELONA

ZONES VERDES I 
BOSCOSES 

TREPITJABLES

Crear un Parc més pels 
infants en contacte amb 

la natura

Si de veritat volem que la ciutat, i els 
parcs siguin per les persones, 

sobretot pels nens/es les zones 
verdes i boscoses haurien de ser 
trepitjables , tocables, gaudibles.

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: mig BIODIVERSITAT TOT EL PARC 0 0 NOVA 

PROPOSTA BIMSA

L L93
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

TANCAMENT DEL 
PARC

Tancar el Parc en horari 
nocturn i l'enllumenat

Tancar el Parc en horari nocturn, 
canviant tot el tancament. Apagar 

l'enllumenat.

Col·lectiu 
específic fauna Positiu: mig SEGURETAT 0 0

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

I23 BIMSA

L L94
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

NOVA ZONA PER 
GOSSOS

Afegir-ne a les entrades 
del parc

Mantenir l'àrea que existeix i afegir-
ne a les entrades del parc Tothom Positiu: mig ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L43 BIMSA

S S95
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

AFEGIR ELEMENTS 
JOC INFANTIL

Afegir elements naturals 
com sorra o jocs de 

fusta

Tipus de materials dels elements de 
joc i el terra els agrada, millor 

elements naturals, sorra fusta… 

Col·lectiu 
específic infants Postiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L36 BIMSA

S S96
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

SENYALÈTICA 
MIRADOR i ALTRES 

ZONES DEL PARC

Senyalitzar els camins 
per arribar al mirador i 
altres zones del parc

Senyalitzar els camins des de les 
diferents entrades i per dins del 

parc per arribar al Mirador i altres 
zones del parc

Tothom Postiu: baix
ACCESSIBILITAT
/MOBILITAT/CIR

CULACIO

ZONES SUPERIORS 
DEL PARC M1 0 0 NOVA 

PROPOSTA BIMSA

S S97
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

MÉS BANCS I TAULES Incrementar les taules i 
bancs d'aquesta zona

Falta mobiliari i el que hi ha, està en 
mal estat Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

S27 BIMSA



TIPU
S

nº 
PROP
OSTA

ACTIVITAT TÍTOL COMENTARIS/DESCRIP
CIÓ BREU DESCRIPCIÓ AMPLIADA POTENCIALS 

BENEFICIARIS COL·LECTIUS IMPACTE AL 
MEDI AMBIENT CATEGORIA SUBCATEGORÍ

A UBICACIÓ 1 UBICACIÓ 2

PRIORITZACI
O SESSIÓ 2 

(gomets 
blaus)

N de fitxes 
a banda de 
la principal 

(-1)

PROJECTES 
RELACIONATS

apareix en 
ALTRA 

ACTIVITAT

codi equivalent 
SESSIÓ 2

Departament  
Ajuntament

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

1

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

2

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

3

S S98
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

BANCS ORIENTATS A 
LES VISTES QUE HI HA 

DES DEL PARC

Incoporar bancs, de 
camí al mirador, 

orientats a contemplar 
les vistes

Es considera que tots els bancs 
estan encarats a la muntanya cap al 
Parc i es podrien incoporar bancs al 
revés, per descansar mentre puges 

cap al mIrador

Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I 
ESPAIS

ZONES SUPERIORS 
DEL PARC 0 0 NOVA 

PROPOSTA BIMSA

S S99
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

MÉS PAPERERES
Afegir papereres en vies 
de passeig o zones de 

picnic

afegir papereres per mantenir 
l'espai més net Tothom Postiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS BIODIVERSITAT TOT EL PARC 0 0 NOVA 
PROPOSTA BIMSA

L L100
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

MÉS IL·LUMINACIÓ AL 
PARC

Punts d'il·luminació pel 
parc, sobretot si queda 

obert a les nits

Afegir punts d'il·luminació que sigui 
blanca i que no doni sensació 

d'inseguretat
Tothom Negatiu: mig SEGURETAT 0 0

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L45 BIMSA

L L101
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

TRANSFORMAR IF2 EN 
PIPICAN

crear nova àrea 
d'esbarjo de gossos

IF2 és un zona infantil que no es 
dóna l'ús corresponent i que està a 
una zona baixa del parc, adequat 

per un pipican

Col·lectiu 
específic

Persones amb 
gos Postiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS IF - ESPAIS INFANTILS IF2 0 0 NOVA 
PROPOSTA BIMSA

L L102
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

MILLORAR ESTAT 
DELS PARCS 
INFANTILS I 
ELEMENTS

Ampliar els parcs 
infantils de tamany, i 

incorporar elements de 
joc

Consideren que les zones infantils 
són molt petites i els jocs que hi ha 
són molt antics, demanen espais 

més amplis i amb jos infantils nous 
i diversos

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS IF - ESPAIS INFANTILS 0 0 NOVA 
PROPOSTA BIMSA

L L103
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

CONVERTIR 
ESPLANADES EN 

ESPAIS D'ESPORT PER 
GENT GRAN

Aprofitar algunes 
esplanades per afegir 

elements d'esport per a 
gent gran

Col·lectiu 
específic Adults majors Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L65 BIMSA

S S104
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

CIRCUIT ESPORTIU 
PER RUNNERS

Crear un circuit esportiu 
aprofitant la topografia 

del parc i els camins 
que existeixen

Col·lectiu 
específic esportistes Postiu: baix

ACCESSIBILITAT
/MOBILITAT/CIR

CULACIO

ELEMENTS I 
ESPAIS TOT EL PARC 0 0 NOVA 

PROPOSTA BIMSA

S S105
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

ZONA POLIVALENT 
D'ESPORTS

Afegir cistelles de 
bàsquet, porteries, 

calistenia... a la pista de 
volei

Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I 
ESPAIS 0 0

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L26 BIMSA

I I106
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

XARXA WIFI Afegir xarxa wifi pública 
al parc Tothom Negatiu: baix ACTIVITATS I 

USOS TOT EL PARC 0 0 NOVA 
PROPOSTA DISITRICTE

L L107
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

CONVERTIR PETANCA 
en ZONA ESPORTIVA

Retirar els elements de 
joc de petanca i afegir 

d'altres esports

Afegir elements d'altres esports 
com bàsquet o cal·listenia o altres 

jocs com ping pong
Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP2 0 0 NOVA 
PROPOSTA BIMSA

S S108
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

SENYALÈTICA 
BIODIVERSITAT

Afegir cartells o 
senyalètica per a indicar 
i informar sobre la flora i 

fauna que hi ha al parc

Tothom Positiu: mig
ACCESSIBILITAT
/MOBILITAT/CIR

CULACIO
0 0

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

S6 BIMSA

S S109
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

TERRA CAUTXÚ 
ZONES INFANTILS

Canviar el sól de l'espai 
de terra a cautxú

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS IF - ESPAIS INFANTILS IF1 0 0 NOVA 
PROPOSTA BIMSA

S S110
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

ELIMINAR BANC DE LA 
ZONA ZE14 Retirar el banc de ZE14

Amb l'objectiu de generar noves 
dinàmiques a la zona, es proposa 

retirar el banc que hi ha o donar-li un 
ús específic en aquella zona

Col·lectiu 
específic dones Postiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS ZE - ZONES D'ESTAR ZE14 0 0 NOVA 
PROPOSTA BIMSA

S S111
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

AFEGIR CISTELLA DE 
BÀSQUET

Afegir una cistella de 
bàsquet a la zona de 

bàsquet
Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

S34 BIMSA

S S112
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

ILUMINACIÓ A PISTA 
VOLEI

Afegir iluminació a la 
pista de volei Tothom Negatiu: mig ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP4 0 0 NOVA 
PROPOSTA BIMSA

I I113
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

ACTIVITAT DIRIGIDA 
DE CINEMA A LA 

FRESCA

Que es faci cinema a la 
fresca a SP4 Tothom Negatiu: mig ACTIVITATS I 

USOS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP4 0 0 NOVA 
PROPOSTA DISITRICTE

S S114
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

INCORPORAR JOCS 
INFANTILS PER A DIF 

FRANGES EDAT

A les àrees infantils, 
afegir jocs per a 

diferents franges d'edat

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: baix ACTIVITATS I 

USOS 0 0
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L36 BIMSA

S S115
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

INCORPORAR TAULES 
DE PICNIC A L'OMBRA

Afegir més taules a 
l'ombra Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

S27 BIMSA

L L116
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

REUBICAR PISTA de 
BÀSQUET

Fer una pista de padel a 
alguna esplanada Tothom Negatiu: mig ELEMENTS I 

ESPAIS ZE - ZONES D'ESTAR ZE8 0 0 NOVA 
PROPOSTA BIMSA

S S117
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

FER MÉS ALTA LA 
VALLA de SP4

Fer més alta la valla de 
SP4, perquè no caigui la 

bola de volei
Tothom Postiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP4 0 0 NOVA 
PROPOSTA BIMSA

S S118
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

IL·LUMINACIÓ A ZONA 
DE BÀSQUET

Afegir il·luminació a la 
zona de bàsquet Per motius de seguretat Tothom Negatiu: mig SEGURETAT SP- ZONES 

ESPORTIVES SP1 0 0 NOVA 
PROPOSTA BIMSA

S S119
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

AFEGIR ARBUSTOS 
COSTAT 

C/CORNUDELLA

Arbustos a la barana 
que separar el parc del 

c. Cornudella

Afegir aquests arbustos per evitar el 
llançament de pedres a les teulades 

de les cases de Can Peguera
Tothom Postiu: alt SEGURETAT ZONA NORD 0 0 NOVA 

PROPOSTA BIMSA

S S120
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

AGENTS CÍVICS Contractacio d'agents 
cívics

Agents cívics estables amb 
connexió estable amb la guardia 

urbana
Tothom Positiu: mig SEGURETAT 0 0

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

I19 DISITRICTE

L L121 1R CARRITO  
(27/05/2021) SKATE PARK Construcció d'un Skate 

Park
Col·lectiu 
específic esportistes Negatiu: mig ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP4 0 0 NOVA 
PROPOSTA BIMSA

S S122 1R CARRITO  
(27/05/2021)

TAULES DE PING-
PONG

Instal·lació taules de 
Ping Pong Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS 0 10
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

S25

L L123 1R CARRITO  
(27/05/2021) PARC CAL·LISTÈNIA Instal·lació per a 

Cal·listènia
Col·lectiu 
específic Joves Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS 0 13
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L33

L L124 1R CARRITO  
(27/05/2021) GUINGUETA Tothom Negatiu: alt ELEMENTS I 

ESPAIS 0 1
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L39

L L125 1R CARRITO  
(27/05/2021) Piscina Municipal Tothom Negatiu: alt ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP4 0 0 NOVA 
PROPOSTA

L L126 2N CARRITO  
(29/05/2021) Zona de jocs d'aigua Col·lectiu 

específic infants Negatiu: baix ELEMENTS I 
ESPAIS 0 0

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L24 BIMSA

L L127 2N CARRITO  
(29/05/2021) Hamaques Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS NO UBICAT 0 0 NOVA 
PROPOSTA

L L128 2N CARRITO  
(29/05/2021)

Escenari per actes 
culturals Tothom Negatiu: alt ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0 L37

L L129 2N CARRITO  
(29/05/2021) Zona d'escalada Col·lectiu 

específic esportistes Negatiu: baix ELEMENTS I 
ESPAIS NO UBICAT 0 0 NOVA 

PROPOSTA BIMSA

S S130 1R CARRITO  
(27/05/2021) Zona per jocs de taula Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L26

L L131 2N CARRITO  
(29/05/2021)

Zona d'esport per gent 
Gran

Col·lectiu 
específic Adults majors Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L65



TIPU
S

nº 
PROP
OSTA

ACTIVITAT TÍTOL COMENTARIS/DESCRIP
CIÓ BREU DESCRIPCIÓ AMPLIADA POTENCIALS 

BENEFICIARIS COL·LECTIUS IMPACTE AL 
MEDI AMBIENT CATEGORIA SUBCATEGORÍ

A UBICACIÓ 1 UBICACIÓ 2

PRIORITZACI
O SESSIÓ 2 

(gomets 
blaus)

N de fitxes 
a banda de 
la principal 

(-1)

PROJECTES 
RELACIONATS

apareix en 
ALTRA 

ACTIVITAT

codi equivalent 
SESSIÓ 2

Departament  
Ajuntament

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

1

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

2

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

3

L L132 2N CARRITO  
(29/05/2021)

Espai per la 
biodiversitat Tothom Postiu: alt ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

S2

S S133 2N RECORREGUT  
(03/06/2021)

ARRANJAR O 
CANVIAR TAULES DE 

PICNIC I BANCS
Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS TOT EL PARC 0 0 NOVA 
PROPOSTA

S S134 2N RECORREGUT  
(03/06/2021)

RAMPA ACCÉS AL 
COSTAT DEL COL·LEGI 

AMOR DE DIOS

Col·lectiu 
específic

Persones amb 
mobilitat 
reduïda

ACCESSIBILITAT
/MOBILITAT/CIR

CULACIO

SP- ZONES 
ESPORTIVES SP4 0 0 NOVA 

PROPOSTA

BARRERES 
VISUALS I 
ARQUITECTÒNIQ
UES

ENTRADES AL 
PARC NO 
ACCESSIBLES

L L135 2N RECORREGUT  
(03/06/2021)

MILLORAR ELEMENTS 
DE JOC PARCS 

INFANTILS

Col·lectiu 
específic infants ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L36

S S136 2N RECORREGUT  
(03/06/2021)

CANVIAR ELEMENTS 
DE SENYALITZACIÓ 

DEL PARC
Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

S96

S S137 2N RECORREGUT  
(03/06/2021)

COL·LOCACIÓ DE MÉS 
BANCS

Col·lectiu 
específic Adults majors ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

S27

L L138 2N RECORREGUT  
(03/06/2021)

JOCS INFANTILS A LA 
PISTA DE PETANCA

Col·lectiu 
específic infants ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP4 0 0 NOVA 
PROPOSTA

L L139 2N RECORREGUT  
(03/06/2021) CAL·LISTENIA Col·lectiu 

específic Joves ELEMENTS I 
ESPAIS 0 2

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L33

L L140 2N RECORREGUT  
(03/06/2021)

TREURE LA PISTA DE 
BÀSQUET DE LA SEVA 

UBICACIÓ ACTUAL

Col·lectiu 
específic esportistes ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L116

L L141 2N RECORREGUT  
(03/06/2021)

CANVIAR PAVIMENT 
DELS CAMINS NO 
PRINCIPALS PER 

PAVIMENT TOU DE 
TERRA COMPACTADA

Tothom Postiu: alt
ACCESSIBILITAT
/MOBILITAT/CIR

CULACIO
BIODIVERSITAT 0 0

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L76

S S142 2N RECORREGUT  
(03/06/2021)

PINTAR UN MURAL AL 
MUR DE CAMP DE 

FUTBOL
Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP3 0 0 NOVA 
PROPOSTA

S S143 2N RECORREGUT  
(03/06/2021) NOVA FONT Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

S41

L L144 2N RECORREGUT  
(03/06/2021)

TORRE DE GUAITA AL 
MIRADOR Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS
ZONES SUPERIORS 

DEL PARC M1 0 0 NOVA 
PROPOSTA

L L145 2N RECORREGUT  
(03/06/2021) GUINGUETA Tothom ELEMENTS I 

ESPAIS 0 0
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L39

I I146 2N RECORREGUT  
(03/06/2021)

NOMS A CADA 
ESPLANADA I ESPAI 

DEL PARC
Tothom

ACCESSIBILITAT
/MOBILITAT/CIR

CULACIO
TOT EL PARC 0 0 NOVA 

PROPOSTA

S S147 2N RECORREGUT  
(03/06/2021)

CARTELLS 
DISSUASSORIS PER 

EVITAR QUE ELS 
GOSSOS ENTRIN ALS 

ESPAIS INFANTILS

Col·lectiu 
específic

Persones amb 
gos

ELEMENTS I 
ESPAIS IF - ESPAIS INFANTILS 0 0 NOVA 

PROPOSTA

L L148 ESCOLES  
(08/06/2021)

NOVES 
INFRAESTRUCTURES 
ESPORT A LA PISTA 

DE VOLEI

incorporar un espai de cal·listenia, o 
canastes, porteries.. a la pista de 

volei

Col·lectiu 
específic esportistes Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L26 BIMSA

S S149 ESCOLES  
(08/06/2021) FONT D'AIGUA LÚDICA incloure a l'esplanada ZE9 font 

d'aigua per a jocs
Col·lectiu 
específic infants Negatiu: mig ELEMENTS I 

ESPAIS

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L24 BIMSA

S S150 ESCOLES  
(08/06/2021)

SENYALÈTICA 
BIODIVERSITAT Tothom Postiu: baix

ACCESSIBILITAT
/MOBILITAT/CIR

CULACIO

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

S6 BIMSA

s s151 ESCOLES  
(08/06/2021)

CIRCUIT PEDAGOGIA 
AMBIENTAL

fer un circuit pel parc amb 
indicacions i informació sobre la 

biodiversitat
Tothom Postiu: baix

ACCESSIBILITAT
/MOBILITAT/CIR

CULACIO

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

I1 BIMSA

L L152 ESCOLES  
(08/06/2021)

PISTA VOLEI COM A 
ÀREA POLIVALENT

Fer d'aquesta pista un espai on 
poder afegir cistelles bàsquet, 

porteries futbol...
Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L26 BIMSA

L L153 ESCOLES  
(08/06/2021)

PISTA DE PETANCA 
COM A ESPAI DE PING 

PONG
Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L107 BIMSA

S S154 ESCOLES  
(08/06/2021)

AFEGIR TAULES PING 
PONG A ZE1 Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

S25 BIMSA

L L155 ESCOLES  
(08/06/2021)

ESPAI PER ESTUDIAR 
AMB OMBRA

crear algun espai tranquil amb 
ombra i taules per estudiar

Col·lectiu 
específic Joves Postiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS ZONA SUD Nova proposta BIMSA

S S156 ESCOLES  
(08/06/2021)

AFEGIR JOCS per > 5 
nys

afegir jocs als parcs infantils per 
infants > de 5 anys

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L36 BIMSA

S S157 ESCOLES  
(08/06/2021) FONT D'AIGUA LÚDICA afegir una font lúdica de joc al IF3 Col·lectiu 

específic infants Negatiu: baix ELEMENTS I 
ESPAIS

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L24 BIMSA

S S158 ESCOLES  
(08/06/2021)

AFEGIR UNA NOVA 
CANASTA A LA ZONA 

DE BÀSQUET

per fer de la zona una pista de 
bàsquet, treient les taules de picnic Tothom Negatiu: mig ELEMENTS I 

ESPAIS

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

S34 BIMSA

L L159 ESCOLES  
(08/06/2021)

PISTA PETANCA PER 
ZONA DE JOCS 

D'AIGUA

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: mig ELEMENTS I 

ESPAIS
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L138 BIMSA

S S160 ESCOLES  
(08/06/2021)

PAPERERES DE 
RECICLATGE

Aegir papereres de reciclatge per tot 
el parc Tothom Postiu: alt ELEMENTS I 

ESPAIS TOT EL PARC NOVA 
PROPOSTA BIMSA

S S161 ESCOLES  
(08/06/2021)

MES BANCS AMB 
OMBRA AL MIRADOR Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

S27 BIMSA

L L162 ESCOLES  
(08/06/2021)

AUGMENTAR TAMANY 
IF2

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS IF - ESPAIS INFANTILS IF2 NOVA 
PROPOSTA BIMSA

L L163 ESCOLES  
(08/06/2021) QUIOSC/MERENDERO incorporar un quiosc a zona 

ajardinada sota ZE2 Tothom Negatiu: alt ELEMENTS I 
ESPAIS

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L39 BIMSA

S S164 ESCOLES  
(08/06/2021)

MILLORAR ESTAT 
TAULES I BANCS Tothom Postiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

S133 BIMSA

s s165 ESCOLES  
(08/06/2021)

MILLORAR PAVIMENT 
I FONT de PIPICAN

Millorar el terra i la font, que es faci 
un bon manteniment

Col·lectiu 
específic

Persones amb 
gos Postiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

S42 BIMSA

s s166 ESCOLES  
(08/06/2021) AFEGIR ARBRAT afegir arbrat per tot el parc Tothom Postiu: alt ELEMENTS I 

ESPAIS TOT EL PARC NOVA 
PROPOSTA BIMSA

I I167 ESCOLES  
(08/06/2021)

MENYS PRESÈNCIA 
GUB

que la Guardia Urbana no faci tanta 
presència al Parc SEGURETAT TOT EL PARC NOVA 

PROPOSTA BIMSA

S S168 ESCOLES  
(09/06/2021)

MILLORAR 
MANTENIMENT WC I 

AUGMENTAR 
FRANGES HORARIES

Tothom Positiu: mig ELEMENTS I 
ESPAIS

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

I28 BIMSA

L L169 ESCOLES  
(09/06/2021) AFEGIR WC AL PARC Tothom Postiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

I29 BIMSA



TIPU
S

nº 
PROP
OSTA

ACTIVITAT TÍTOL COMENTARIS/DESCRIP
CIÓ BREU DESCRIPCIÓ AMPLIADA POTENCIALS 

BENEFICIARIS COL·LECTIUS IMPACTE AL 
MEDI AMBIENT CATEGORIA SUBCATEGORÍ

A UBICACIÓ 1 UBICACIÓ 2

PRIORITZACI
O SESSIÓ 2 

(gomets 
blaus)

N de fitxes 
a banda de 
la principal 

(-1)

PROJECTES 
RELACIONATS

apareix en 
ALTRA 

ACTIVITAT

codi equivalent 
SESSIÓ 2

Departament  
Ajuntament

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

1

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

2

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

3

S S170 ESCOLES  
(09/06/2021)

INCORPORAR ZONES 
VERDES 

TREPITJABLES
Tothom Postiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

S92 BIMSA

S S171 ESCOLES  
(09/06/2021)

AFEGIR ZONES DE 
FLORS I JARDINS Tothom Postiu: alt ELEMENTS I 

ESPAIS
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

S166 BIMSA

L L172 ESCOLES  
(09/06/2021)

AFEGIR PISTA D 
BASQUET

AFEGIR PISTA DE BASQUET AL 
COSTAT DEL CAMP DE FUTBOL Tothom esportistes Negatiu: alt ELEMENTS I 

ESPAIS
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L116 BIMSA

L L173 ESCOLES  
(09/06/2021)

FER UN CAMP DE 
FUTBOL PÚBLIC CAMP DE FUTBOL PUBLIC Tothom Negatiu: alt ELEMENTS I 

ESPAIS NO UBICAT NOVA 
PROPOSTA BIMSA

S S174 ESCOLES  
(09/06/2021)

ARREGLAR CISTELLA 
BÀSQUET Tothom Postiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS
SP- ZONES 

ESPORTIVES SP1 NOVA 
PROPOSTA BIMSA

S S175 ESCOLES  
(09/06/2021)

MODIFICAR TERRA IF 
PERQUÈ SIGUI DE 

CAUTXÚ

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

s109 BIMSA

L L176 ESCOLES  
(09/06/2021)

INCORPORAR CAMP 
DE FUTBOL SALA Tothom Negatiu: mig ELEMENTS I 

ESPAIS ZE - ZONES D'ESTAR ZE9 L26 BIMSA

S S177 ESCOLES  
(09/06/2021)

AFEGIR FONT SOTA EL 
MIRADOR Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

S41 BIMSA

L L178 ESCOLES  
(09/06/2021)

NOVES 
INFRAESTRUCTURES 
ESPORT A LA PISTA 

DE VOLEI

incorporar un espai de cal·listenia, o 
canastes, porteries.. a la pista de 

volei

Col·lectiu 
específic esportistes Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L26 BIMSA

S S179 ESCOLES  
(09/06/2021)

SENYALÈTICA 
BIODIVERSITAT Tothom Postiu: baix

ACCESSIBILITAT
/MOBILITAT/CIR

CULACIO

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

S6 BIMSA

S S180 ESCOLES  
(09/06/2021)

AFEGIR JOCS per > 5 
nys

afegir jocs als parcs infantils per 
infants > de 5 anys

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: baix ELEMENTS I 

ESPAIS
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

L36 BIMSA

S S181 ESCOLES  
(09/06/2021)

AFEGIR UNA NOVA 
CANASTA A LA ZONA 

DE BÀSQUET

per fer de la zona una pista de 
bàsquet, treient les taules de picnic Tothom Negatiu: mig ELEMENTS I 

ESPAIS

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

S34 BIMSA

S S182 ESCOLES  
(09/06/2021)

PAPERERES DE 
RECICLATGE

Aegir papereres de reciclatge per tot 
el parc Tothom Postiu: alt ELEMENTS I 

ESPAIS TOT EL PARC NOVA 
PROPOSTA BIMSA

S S183 ESCOLES  
(08/06/2021)

MILLORAR 
MANTENIMENT WC I 

AUGMENTAR 
FRANGES HORARIES

Tothom Positiu: mig ELEMENTS I 
ESPAIS

2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

I28 BIMSA



TIPUS
nº 

PROPOS
TA

ACTIVITAT TÍTOL COMENTARIS/DESCRIP
CIÓ BREU DESCRIPCIÓ AMPLIADA POTENCIALS 

BENEFICIARIS COL·LECTIUS IMPACTE AL 
MEDI AMBIENT CATEGORIA SUBCATEGORÍ

A UBICACIÓ 1 UBICACIÓ 2 QGIS CODI 
UBICACIÓ

PRIORITZACI
O SESSIÓ 2 

(gomets 
blaus)

N de fitxes 
a banda de 
la principal 

(-1)

CODI FITXES DISCENS/DESA
CORD

PROJECTES 
RELACIONATS

apareix en 
ALTRA 

ACTIVITAT

codi equivalent 
SESSIÓ 2

Departament  
Ajuntament

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

1

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

2

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

3

DESCARTAR/NO 
VIABLE GRAN FAMÍLIA SUBFAMÍLIA PROJECTE

I I146 2N RECORREGUT  
(03/06/2021)

NOMS A CADA 
ESPLANADA I ESPAI 

DEL PARC
Tothom ACCESSIBILITAT/MOBI

LITAT/SENYALÈTICA TOT EL PARC TOT EL PARC 0 0 NOVA 
PROPOSTA FALTA 

SENYALÈTICA

ACCESSIBILITAT, 
MOBILITAT I 
SENYALÈTICA

SENYALÈTICA DEL 
PARC ARL7

I I17
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PROHIBICIÓ 
L'ENTRADA DE 

COTXES

No permetre entrada de 
vehciles al parc

No permetre entrada de vehicles ni 
tansols els qui van al camp de 

futbol que ocupen una esplanada 
com a aparcament

Tothom Positiu: mig ACTIVITATS I USOS BIODIVERSITA
T TOT EL PARC TOT EL PARC 3 1 u1,u2

-

S2 DISITRICTE CIRCULACIÓ 
VEHICLES

ACCESSIBILITAT, 
MOBILITAT I 
SENYALÈTICA

MOBILITAT DINS 
EL PARC ACI9

L L46
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

MILLORA 
ACCESSIBILITAT AL 

PARC

Millora de 
l'accessibilitat

Millora accessibilitat al parc, Que 
totes les entrades siguin aptes per 
tothom. Arreglar i fer més rampes.

Col·lectiu 
específic

Persones amb 
mobilitat 
reduïda

Negatiu: baix ACCESSIBILITAT/MOBI
LITAT/SENYALÈTICA TOT EL PARC TOT EL PARC 3 2 e32, a6, a9

-

1R CARRITO  
(27/05/2021) L84 BIMSA

BARRERES 
VISUALS I 
ARQUITECTÒNIQ
UES

ENTRADES AL 
PARC NO 
ACCESSIBLES

ACCESSIBILITAT, 
MOBILITAT I 
SENYALÈTICA

ACCESSOS AL 
PARC MOS3

L L80 1R CARRITO  
(27/05/2021)

ESCALES 
MECÀNIQUES

Col·lectiu 
específic

Persones amb 
mobilitat 
reduïda

Negatiu: alt ACCESSIBILITAT/MOBI
LITAT/SENYALÈTICA

SP- ZONES 
ESPORTIVES SP4 SP4 0 0 CARRITO

-
L46 nova proposta BIMSA

ENTRADES AL 
PARC NO 
ACCESSIBLES

ACCESSIBILITAT, 
MOBILITAT I 
SENYALÈTICA

ACCESSOS AL 
PARC MOS3

S S134 2N RECORREGUT  
(03/06/2021)

RAMPA ACCÉS AL 
COSTAT DEL COL·LEGI 

AMOR DE DIOS

Col·lectiu 
específic

Persones amb 
mobilitat 
reduïda

ACCESSIBILITAT/MOBI
LITAT/SENYALÈTICA

SP- ZONES 
ESPORTIVES SP4 SP4 0 0 NOVA 

PROPOSTA

BARRERES 
VISUALS I 
ARQUITECTÒNIQ
UES

ENTRADES AL 
PARC NO 
ACCESSIBLES

ACCESSIBILITAT, 
MOBILITAT I 
SENYALÈTICA

ACCESSOS AL 
PARC MOS3

S S147 2N RECORREGUT  
(03/06/2021)

CARTELLS 
DISSUASSORIS PER 

EVITAR QUE ELS 
GOSSOS ENTRIN ALS 

ESPAIS INFANTILS

Col·lectiu 
específic

Persones amb 
gos ELEMENTS I ESPAIS IF - ESPAIS INFANTILS IF 0 0 NOVA 

PROPOSTA
FALTA 
SENYALÈTICA

ACCESSIBILITAT, 
MOBILITAT I 
SENYALÈTICA

SENYALÈTICA DEL 
PARC

S S50
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

REGULAR PAS DELS 
COTXES

Instalar pilones per 
evitar pas cotxes

Instalar pilones per evitar pas 
cotxes Tothom Positiu: mig ACCESSIBILITAT/MOBI

LITAT/SENYALÈTICA ACCESSOS Accés carrer Beret Accés carrer 
Beret 1 1 a4, a8

-
I18 CIRCULACIÓ 

VEHICLES

ACCESSIBILITAT, 
MOBILITAT I 
SENYALÈTICA

MOBILITAT DINS 
EL PARC ACI9

S S53
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

CARTELL ZONA 
APARCAMENT

Treure el cartell de 
davant de Parcs i 

Jardins

Treure el cartell de davant de Parcs i 
Jardins Tothom Postiu: baix ACCESSIBILITAT/MOBI

LITAT/SENYALÈTICA ZE - ZONES D'ESTAR ZE10 ZE10 0 0 a5
-

CIRCULACIÓ 
VEHICLES

FALTA 
SENYALÈTICA

CIRCULACIÓ DE 
COTXES DINS EL 
PARC

ACCESSIBILITAT, 
MOBILITAT I 
SENYALÈTICA

SENYALÈTICA DEL 
PARC ACI9

S S63
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PROHIBIR CIRCULACIÓ 
DE PATINETS

Prohibir la circulació de 
patinets Prohibir la circulació de patinets Tothom Postiu: baix ACCESSIBILITAT/MOBI

LITAT/SENYALÈTICA
ZONES DE 

CIRCULACIÓ ZC 0 0 a10
-

DISITRICTE
CIRCULACIÓ DE 
PATINETS A ALTA 
VELOCITAT

ACCESSIBILITAT, 
MOBILITAT I 
SENYALÈTICA

MOBILITAT DINS 
EL PARC ACI9

S S96
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

SENYALÈTICA 
MIRADOR i ALTRES 

ZONES DEL PARC

Senyalitzar els camins 
per arribar al mirador i 
altres zones del parc

Senyalitzar els camins des de les 
diferents entrades i per dins del 

parc per arribar al Mirador i altres 
zones del parc

Tothom Postiu: baix ACCESSIBILITAT/MOBI
LITAT/SENYALÈTICA

ZONES SUPERIORS 
DEL PARC M1 M1 0 0 recorregut NOVA 

PROPOSTA BIMSA
CARTELLS 
SENYALÈTICA 
DESGASTATS

FALTA 
SENYALÈTICA

ACCESSIBILITAT, 
MOBILITAT I 
SENYALÈTICA

SENYALÈTICA DEL 
PARC ARL7

L L144 2N RECORREGUT  
(03/06/2021)

TORRE DE GUAITA AL 
MIRADOR Tothom ELEMENTS I ESPAIS ZONES SUPERIORS 

DEL PARC M1 M1 0 0 NOVA 
PROPOSTA

MIRADOR. 
ELEMENTS ALTRES ESPAIS

Reforma espai 
existents als11

L L155 ESCOLES  
(08/06/2021)

ESPAI PER ESTUDIAR 
AMB OMBRA

crear algun espai tranquil amb 
ombra i taules per estudiar

Col·lectiu 
específic Joves Postiu: baix ELEMENTS I ESPAIS ZONA SUD ZS 0 0 NOVA 

PROPOSTA BIMSA ALTRES ESPAIS Nous espais

L L37
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

ESCENARI FIXE escenari fixe

escenari i punt de WC fixe per no 
dependre d'infrastructures externes 
amb materilas respectuosos com la 

fusta

Tothom - ELEMENTS I ESPAIS NO UBICAT NO UBICAT 0 0 e21

-

2N CARRITO  
(29/05/2021) L128 BIMSA

ALTRES ESPAIS Nous espais

L L39
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

MERENDERO / 
GUINGUETA merendero / guingueta Posar un merendero on era abans, 

amb bar Tothom Negatiu: alt ELEMENTS I ESPAIS ZE - ZONES D'ESTAR ZE4 ZE4 1 1 e25, e52
-

1R CARRITO  
(27/05/2021) L124 BIMSA

ALTRES ESPAIS Nous espais all5

L L40
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PÈRGOLA Instal·lació pèrgola

Espai cobert amb pèrgola i sense 
asfaltar per fer-hi igoa i altres 

esports, i esports tranquils com 
igoa i chicun

Col·lectiu 
específic esportistes Negatiu: mig ELEMENTS I ESPAIS ZE - ZONES D'ESTAR ZE2 ZE2 0 2 e26,e27, e46

-

BIMSA PISTA DE VOLEI. 
ESPAI ALTRES ESPAIS Nous espais ALL10

L L70
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

REDISSENYAR ESPAI 
MIRADOR

Redissenyar mirador 
com un espai de 

coneixement 

Redissenyar mirador com un espai 
de coneixement de l'entorn i la 

biodiversitat
Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I ESPAIS ZONES SUPERIORS 

DEL PARC M1 M1 1 0 e50
-

BIMSA MIRADOR. 
ELEMENTS ALTRES ESPAIS

Reforma espai 
existents als1a

S S52
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

MÒDUL EDUCATIU
Caseta per a visites 

guiades i lloc 
d'informació

Caseta informativa i divulgativa per 
activitats i jocs didàctics per adults i 

joves.
Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I ESPAIS NO UBICAT NO UBICAT 0 0 e35

-
BIMSA FALTA 

SENYALÈTICA ALTRES ESPAIS Nous espais ALL19

I I22
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

VIGILANTS PER 
GOSSOS vigilants per a gossos

vigiliatns que evitin que la gent porti 
els gosos solts i no recullin 

excrements
Tothom - ACTIVITATS I USOS SEGURETAT TOT EL PARC TOT EL PARC 0 0 u9

DESACORD

1R CARRITO  
(27/05/2021) DISITRICTE

EXCREMENTS DE 
GOS PER A TOT 
ARREU

NO VIABLE / NO 
APTE / NO 
ADEQUADA ÁREA DE GOSSOS

I I78
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

FORMACIÓ/SENSIBILI
TZACIÓ GOSSOS

Tallers al parc sobre les 
necessitats de l'espècie

Tallers al parc sobre les necessitats 
de l'espècies per evitar conductes 

conflictives
Tothom Postiu: baix ELEMENTS I ESPAIS ZONES SUPERIORS 

DEL PARC ZS 0 0 e63
-

1R CARRITO  
(27/05/2021) DISITRICTE

BRUTICIA  

EXCREMENTS DE 
GOS PER A TOT 
ARREU ÁREA DE GOSSOS

Sensibilització i 
divulgació

L L101
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

TRANSFORMAR IF2 EN 
PIPICAN

crear nova àrea 
d'esbarjo de gossos

IF2 és un zona infantil que no es 
dóna l'ús corresponent i que està a 
una zona baixa del parc, adequat 

per un pipican

Col·lectiu 
específic

Persones amb 
gos Postiu: baix ELEMENTS I ESPAIS IF - ESPAIS INFANTILS IF2 IF2 0 0 recorregut NOVA 

PROPOSTA BIMSA AREA DE GOSSOS. 
ESPAI i UBICACIÓ ÁREA DE GOSSOS Nous espais arl7

L L43
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

NOVA ZONA PER 
GOSSOS Nova zona per gossos

Una zona per gossos que no estigui 
massa a prop dels habitatges per 
evitar molèsties als veïns equipat, 

etc

Col·lectiu 
específic

Persones amb 
gos Negatiu: mig ELEMENTS I ESPAIS SP- ZONES 

ESPORTIVES SP 3 2 e61, e30, e31. 
e62

DEBAT

L77 més d'una BIMSA AREA DE GOSSOS. 
ESPAI i UBICACIÓ

AREA DE GOSSOS. 
ELEMENTS

AREA DE GOSSOS. 
MANTENIMENT I 
NETEJA ÁREA DE GOSSOS Nous espais arl7

S S3
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

BOSSES PER 
EXCREMENTS 

D'ANIMALS (GOS)

DISPENSARIS DE 
BOSSES GRATUÏTS PER 

RECOLLIR ELS 
EXCREMENTS DE GOS

a Alemanya funciona el sistema Col·lectiu 
específic

Persones amb 
gos Postiu: alt BIODIVERSITAT ACTIVITATS I 

USOS TOT EL PARC TOT EL PARC 0 0 b5

-

1R CARRITO  
(27/05/2021) DISITRICTE

BRUTICIA  

EXCREMENTS DE 
GOS PER A TOT 
ARREU ÁREA DE GOSSOS

Reforma espai 
existents ars12

S S42
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

REPARAR LA ZONA DE 
JOC DE GOSSOS

Cal repara la zona de 
jocs per gossos Zona de joc per gossos insuficient Col·lectiu 

específic
Persones amb 

gos Negatiu: mig ELEMENTS I ESPAIS ZONES SUPERIORS 
DEL PARC AG1 AG1 0 0 e30

-

1R CARRITO  
(27/05/2021) BIMSA

AREA DE GOSSOS. 
MANTENIMENT I 
NETEJA ÁREA DE GOSSOS

Reforma espai 
existents ars12

S S51
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

ZUC. ELEMENTS
Recorreguts 

senyalitzats de passeig 
amb gos deslligat

Recorreguts senyalitzats de passeig 
amb gos deslligat

Col·lectiu 
específic

Persones amb 
gos Negatiu: mig ACTIVITATS I USOS ZONES DE 

CIRCULACIÓ ZC 1 0 u12
-

1R CARRITO  
(27/05/2021) BIMSA AREA DE GOSSOS. 

ESPAI i UBICACIÓ
AREA DE GOSSOS. 
ELEMENTS

AREA DE GOSSOS. 
MANTENIMENT I 
NETEJA ÁREA DE GOSSOS Nous espais arl8

I I1
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PARC PEDAGÒGIC
Implementar un parc 
educatiu i pedagògic 
sobre l'entorn natural

Mitjançant: dinamitzadors de parc, 
implicant agents com escoles i 

casals, per aprendre sobre la flora, 
la fauna i la memòria històrica.

Col·lectiu 
específic infants Postiu: alt BIODIVERSITAT TOT EL PARC TOT EL PARC 3 4 B1,B2,B3,b28, 

b30
-

L7 DISITRICTE FALTA 
SENYALÈTICA

BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ

Sensibilització i 
divulgació bii4

I I11
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

REPOBLACIÓ I 
MANTENIMENT DE LA 

VEGETACIÓ

Repobialció de la 
vegetació amb 
vegetació adient

Parc i Jardins: repoblació dels pins 
que s'han caigut per pi blanc com 

l'original, a més incoprorar espècies 
que serveixin d'aliment per les aus i 

els insectes.

Tothom Postiu: alt BIODIVERSITAT TOT EL PARC TOT EL PARC 0 5 b18,b19,b20,
b21,b22,b23

-

1R CARRITO  
(27/05/2021) PARCS I JARDINS

FLORA 
AUS i 
BIODIVERSITAT

BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ

Intervenció en el 
medi natural bil13

I I14
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

CONSERVACIÓ DELS 
RECS

Vigilància i conservació 
del rec Vigilar i consevar el rec Tothom Postiu: baix BIODIVERSITAT SEGURETAT TOT EL PARC TOT EL PARC 0 0 b25

-
PARCS I JARDINS

FLORA 

NO VIABLE / NO 
APTE / NO 
ADEQUADA

BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ

Reforma 
espais/elements 
existents

I I15
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

GESTIÓ ÈTICA DE 
L'AVIFAUNA

Gestió ètica de 
l'avifauna

Control ètic i de protecció de la 
fauna, coordinació amb parcs i 

Jardins: instal·lació de 
dispensadores de pinso esteritizant 

per a coloms, o instal·lació de 
palomars on controlar els coloms i 
poder-ne retirar els ous, etc. evitant 
la mort de fauna amb diners públics

Tothom Positiu: mig BIODIVERSITAT ZONA BAIXA DEL 
PARC

ZONA BAIXA 
DEL PARC 0 1 b26,b27

-

PARCS I JARDINS

AUS i 
BIODIVERSITAT

BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ

Intervenció en el 
medi natural

I I16
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

NO PETARDS No permetre pertards ni 
fogueres al parc

No permetre petards ni fogueres al 
parc Tothom Postiu: alt BIODIVERSITAT ACTIVITATS I 

USOS TOT EL PARC TOT EL PARC 0 0 b29
-

DISITRICTE AUS i 
BIODIVERSITAT

BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ

manteniment de 
la biodiversitat

I I5
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PROJECTE DE 
RECUPERACIÓ 

D'ABELLES

Realitzar un projecte de 
recuperació de les 

abelles al parc

Realitzar un projecte integral de 
recuperació de les abelles al parc, 

abans n'hi havia moltes, vegetacióm 
caixes... etc.

Tothom Postiu: alt BIODIVERSITAT TOT EL PARC TOT EL PARC 1 0 b8

-

PARCS I JARDINS AUS i 
BIODIVERSITAT FLORA 

BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ

Intervenció en el 
medi natural bis14

I I9
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

LIMITAR LLUMS 
CAMPS DE FUTBOL

Limitar la intensitat i els 
horaris dels llums del 

camp de futbol

Els llums del camp de futbol són 
molt fort, i romanen oberts fins a 

altrs hores de la matinada, 
molestant no tan sols als veïns sinó 

principalment la fauna. Caldria 
regular-ne la intensitat i els horaris.

Tothom Positiu: mig BIODIVERSITAT ACTIVITATS I 
USOS

SP- ZONES 
ESPORTIVES SP3 SP3 0 0 b16

-

DISITRICTE
AUS i 
BIODIVERSITAT

BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ

Intervenció en el 
medi natural

L L47
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PARC REFUGI 
CLIMÀTIC

Concebre el parc com 
un refugi climàtic

Millor tot en funció del verd: https:
//www.amb.

cat/es/web/ecologia/actualitat/noti
cies/detall/-/noticia/refugis-

climatics-
metropolitans/8937708/11818

Tothom Postiu: alt BIODIVERSITAT TOT EL PARC TOT EL PARC 0 0 e33

-

BIMSA
AUS i 
BIODIVERSITAT

AIGUA i 
BIODIVERSITAT

BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ Nous espais

L L7
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PUNT FOTOGRAFIA 
FAUNA

instal·lar un espai per 
fotografiar avifauna al 

parc

espai amagat vinculat a un espai 
d'aigua per poder fotografiar la 
fauna i així atreure aquest tipus 

d'activitats més respectuoses amb 
el medi ambient

Tothom Postiu: baix BIODIVERSITAT ZONA NORD ZN 1 1 b10,b11

-

BIMSA
AUS i 
BIODIVERSITAT

BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ Nous espais bil20

L L76
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

RECUPERAR CAMINS 
DE TERRA

Despavimentar parts de 
les vies de passeig 

Despavimentar vies de passeig per 
a recuperar camins de terra, més 

integrat i natural.
Tothom Postiu: alt ELEMENTS I ESPAIS ZONES DE 

CIRCULACIÓ ZC 2 0 e60
-

2N RECORREGUT  
(03/06/2021) l141 BIMSA PAVIMENT EN 

MAL ESTAT
BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ Nous espais acs15

S S119
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

AFEGIR ARBUSTOS 
COSTAT 

C/CORNUDELLA

Arbustos a la barana 
que separar el parc del 

c. Cornudella

Afegir aquests arbustos per evitar el 
llançament de pedres a les teulades 

de les cases de Can Peguera
Tothom Postiu: alt SEGURETAT ZONA NORD ZN 0 0 recorregut NOVA 

PROPOSTA BIMSA AUS i 
BIODIVERSITAT

BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ

Intervenció en 
zones verdes bii13

S S13
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PROTEGIR ZONES DE 
GESPA AMB 

ARBUSTOS AMB 
PUNXES

Protegir les zones de 
terraplè amb arbustos 

amb punxes

Per a protegir i evitar que s'entri 
amb gossos i persones a les zones 
d'herba protegir-los perimetralment 

amb arbustos amb punxa que 
impedeixin el pas

Tothom Postiu: baix BIODIVERSITAT ACTIVITATS I 
USOS TOT EL PARC TOT EL PARC 0 0 b24

-

BIMSA
AUS i 
BIODIVERSITAT FLORA 

ORINS EN ZONA 
ARBUSTIVA

BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ

Intervenció en el 
medi natural bi13

S s166 ESCOLES  
(08/06/2021) AFEGIR ARBRAT afegir arbrat per tot el parc Tothom Postiu: alt ELEMENTS I ESPAIS TOT EL PARC TOT EL PARC 0 0 NOVA 

PROPOSTA BIMSA AUS i 
BIODIVERSITAT

BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ

Intervenció en 
zones verdes bii13

S S2
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

REFUGIS DE FAUNA Punts de cria per fauna
Col·locació de caixes niu, plantació 

de vegetació adaptada per 
l'alimentació de la fauna

Tothom Postiu: alt BIODIVERSITAT TOT EL PARC TOT EL PARC 2 0 b4
-

2N CARRITO  
(29/05/2021) L132 PARCS I JARDINS AIGUA i 

BIODIVERSITAT
AUS i 
BIODIVERSITAT

BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ

Intervenció en el 
medi natural bis14



TIPUS
nº 

PROPOS
TA

ACTIVITAT TÍTOL COMENTARIS/DESCRIP
CIÓ BREU DESCRIPCIÓ AMPLIADA POTENCIALS 

BENEFICIARIS COL·LECTIUS IMPACTE AL 
MEDI AMBIENT CATEGORIA SUBCATEGORÍ

A UBICACIÓ 1 UBICACIÓ 2 QGIS CODI 
UBICACIÓ

PRIORITZACI
O SESSIÓ 2 

(gomets 
blaus)

N de fitxes 
a banda de 
la principal 

(-1)

CODI FITXES DISCENS/DESA
CORD

PROJECTES 
RELACIONATS

apareix en 
ALTRA 

ACTIVITAT

codi equivalent 
SESSIÓ 2

Departament  
Ajuntament

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

1

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

2

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

3

DESCARTAR/NO 
VIABLE GRAN FAMÍLIA SUBFAMÍLIA PROJECTE

S S4
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PUNTS D'AIGUA PER 
FAUNA

Punts d'aigua vinculats 
a les fonts per la fauna

Col·locació de sistemes uqe 
permeten aprofitar l'aigua sobrant 

de les fonts mitjançant làmines 
d'aigua que es renova constantment 
perquè tant els animal sdomèstics 

com els salvatges puguin beure 
aigua, amb pulsador de peu

Tothom Postiu: alt BIODIVERSITAT TOT EL PARC TOT EL PARC 1 1 b6,b7

-

BIMSA

AIGUA i 
BIODIVERSITAT

AUS i 
BIODIVERSITAT

BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ

Reforma 
espai/elements 
existents bis14

S S6
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

SENYALÈCTICA 
SOBRE 

BIODIVERSITAT AL 
PARC

Realitzar la instal·lació 
de cartells i senyalèctica 

sobre biodiversitat al 
parc

Cartelleria, informació educativa 
sobre la biodivesitat del parc per 

aprendre a estimar-lo i conéixer els 
sels valors

Tothom Positiu: mig BIODIVERSITAT TOT EL PARC TOT EL PARC 4 6 b9,b10,b13,b14,
b15, a1, a2, a3

-

S49 més d'una BIMSA FALTA 
SENYALÈTICA

AUS i 
BIODIVERSITAT

ORIENTACIÓ I 
DIVULGACIÓ 
BIODIVERSITAT

BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ

Sensibilització i 
divulgació BIS16

S S92 DECIDIM 
BARCELONA

ZONES VERDES I 
BOSCOSES 

TREPITJABLES

Crear un Parc més pels 
infants en contacte amb 

la natura

Si de veritat volem que la ciutat, i els 
parcs siguin per les persones, 

sobretot pels nens/es les zones 
verdes i boscoses haurien de ser 
trepitjables , tocables, gaudibles.

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: mig BIODIVERSITAT TOT EL PARC TOT EL PARC 0 0 decidim NOVA 

PROPOSTA BIMSA ESTADA A 
VESSANT DE 
GESPA

BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ

Intervenció en 
zones verdes acs15

I I32
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

DINAMITZAR LA 
PISTA DE VOLEI Dinamització

Dotar l'espai per a promoure una 
gestió cívica de l'espai (dinamitzar-

ho) .
Tothom - ELEMENTS I ESPAIS SP- ZONES 

ESPORTIVES SP1 SP1 0 0 u5
-

BIMSA
BRUTICIA  NO ÚS CORRECTE

ESPAIS 
ESPORTIUS

Dinamització 
espais ess28

I I44
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

DINAMITZAR 
PETANCA

Dinamitzar la zona de 
petanca

Dinamitzar la petanca perquè se'n 
faci ús

Col·lectiu 
específic Adults majors - ACTIVITATS I USOS SP- ZONES 

ESPORTIVES SP2 SP2 0 1 e31, e42
-

DISITRICTE ZONA PETANCA. 
ÚS INEXISTENT

ESPAIS 
ESPORTIUS

Dinamització 
espais NO

L L107
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

CONVERTIR PETANCA 
en ZONA ESPORTIVA

Retirar els elements de 
joc de petanca i afegir 

d'altres esports

Afegir elements d'altres esports 
com bàsquet o cal·listenia o altres 

jocs com ping pong
Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I ESPAIS SP- ZONES 

ESPORTIVES SP2 SP2 0 0 recorregut NOVA 
PROPOSTA BIMSA ZONA PETANCA. 

ÚS INEXISTENT
ESPAIS 
ESPORTIUS Nous espai esl17

L L116
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

REUBICAR PISTA de 
BÀSQUET

Fer una pista de padel a 
alguna esplanada Tothom Negatiu: mig ELEMENTS I ESPAIS ZE - ZONES D'ESTAR ZE8 ZE8 0 0 recorregut

DESACORD

NOVA 
PROPOSTA BIMSA

PISTA DE 
BÀSQUET. 
DINÀMIQUES

ESPAIS 
ESPORTIUS Nous espais ESL18

L L121 1R CARRITO  
(27/05/2021) SKATE PARK Construcció d'un Skate 

Park
Col·lectiu 
específic esportistes Negatiu: mig ELEMENTS I ESPAIS SP- ZONES 

ESPORTIVES SP4 SP4 0 0 CARRITO NOVA 
PROPOSTA BIMSA ESPAIS 

ESPORTIUS Nous espais esl35

L L125 1R CARRITO  
(27/05/2021) Piscina Municipal Tothom Negatiu: alt ELEMENTS I ESPAIS SP- ZONES 

ESPORTIVES SP4 SP4 0 0 CARRITO NOVA 
PROPOSTA

ESPAIS 
ESPORTIUS Nous espais no

L L129 2N CARRITO  
(29/05/2021) Zona d'escalada Col·lectiu 

específic esportistes Negatiu: baix ELEMENTS I ESPAIS NO UBICAT NO UBICAT 0 0 CARRITO NOVA 
PROPOSTA BIMSA ESPAIS 

ESPORTIUS Nous espais no, ja n'hi ha una

L L173 ESCOLES  
(09/06/2021)

FER UN CAMP DE 
FUTBOL PÚBLIC CAMP DE FUTBOL PUBLIC Tothom Negatiu: alt ELEMENTS I ESPAIS NO UBICAT NO UBICAT 0 0 NOVA 

PROPOSTA BIMSA ESPAIS 
ESPORTIUS

Reforma espais 
existents esl18

L L26
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PISTA 
MULTIESPORTIVA Pistes multiesportives

Pista amb cistella de bàsquest, ping 
pong, pista de futbol sala, inclent 

jocs de taula tipus escacs
Tothom Negatiu: mig ELEMENTS I ESPAIS NO UBICAT NO UBICAT 0 0 e7

-
L173 més d'una BIMSA PISTA DE 

BÀSQUET. ESPAI ESPAIS ESPORTIUS Nous espais ESL18

L L33
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

CAL·LISTENIA Cal·listènia Elements de gimnàs per joves Col·lectiu 
específic Joves Negatiu: mig ELEMENTS I ESPAIS ZE - ZONES D'ESTAR ZE2 ZE2 2 4 e,16,e17, e36, 

e37, e38 -

1R CARRITO  
(27/05/2021) L123, L139 BIMSA FALTA DE 

MOBILIARI
ESPAIS 
ESPORTIUS Nous espais esl17

L L38
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

POLIESPORTIU Poliesportiu a la zona 
del camp de futbol

Transformar el camp de futbol en 
un poliesportiu on es puguin fer 

més esports i sigui obert, o al costat 
del camp de futbol

Col·lectiu 
específic esportistes Negatiu: alt ELEMENTS I ESPAIS SP- ZONES 

ESPORTIVES SP3 SP3 1 1 e24

-

BIMSA ESPAIS 
ESPORTIUS Nous espais no

L L65
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PARC GIMNÀS PER A 
GENT GRAN

Crear espai esportiu 
amb màquines de 

gimnàs.
Espai per a gent gran. Col·lectiu 

específic Adults majors Negatiu: mig ELEMENTS I ESPAIS SP- ZONES 
ESPORTIVES SP3 SP3 1 2 e39, e14,e15

-
L32 més d'una BIMSA ESPAIS 

ESPORTIUS Nous espais ESL30

S S104
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

CIRCUIT ESPORTIU 
PER RUNNERS

Crear un circuit esportiu 
aprofitant la topografia 

del parc i els camins 
que existeixen

Col·lectiu 
específic esportistes Postiu: baix ACCESSIBILITAT/MOBI

LITAT/SENYALÈTICA
ELEMENTS I 

ESPAIS TOT EL PARC TOT EL PARC 0 0 recorregut NOVA 
PROPOSTA BIMSA ESPAIS 

ESPORTIUS Nous espais no

S S112
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

ILUMINACIÓ A PISTA 
VOLEI

Afegir iluminació a la 
pista de volei Tothom Negatiu: mig ELEMENTS I ESPAIS SP- ZONES 

ESPORTIVES SP4 SP4 0 0 recorregut NOVA 
PROPOSTA BIMSA

INSEGURETAT

PERCEPCIÓ 
D'INSEGURETAT 
EN FRANJA DE NIT

ESPAIS 
ESPORTIUS

Reforma espais 
existents ess28

S S117
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

FER MÉS ALTA LA 
VALLA de SP4

Fer més alta la valla de 
SP4, perquè no caigui la 

bola de volei
Tothom Postiu: baix ELEMENTS I ESPAIS SP- ZONES 

ESPORTIVES SP4 SP4 0 0 recorregut NOVA 
PROPOSTA BIMSA PISTA DE VOLEI. 

ELEMENTS
ESPAIS 
ESPORTIUS

Reforma espais 
existents ess28

S S118
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

IL·LUMINACIÓ A ZONA 
DE BÀSQUET

Afegir il·luminació a la 
zona de bàsquet Per motius de seguretat Tothom Negatiu: mig SEGURETAT SP- ZONES 

ESPORTIVES SP1 SP1 0 0 recorregut NOVA 
PROPOSTA BIMSA

PISTA DE 
BÀSQUET. 
DINÀMIQUES

PISTA DE 
BÀSQUET. 
ELEMENTS

ESPAIS 
ESPORTIUS

Reforma espais 
existents ess36

S S174 ESCOLES  
(09/06/2021)

ARREGLAR CISTELLA 
BÀSQUET Tothom Postiu: baix ELEMENTS I ESPAIS SP- ZONES 

ESPORTIVES SP1 SP1 0 0 NOVA 
PROPOSTA BIMSA

PISTA DE 
BÀSQUET. 
MANTENIMENT

ESPAIS 
ESPORTIUS

Manteniment / 
Neteja ess36

S S20
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

ACONDICIONAR PISTA 
DE VOLEI Dotar l'espai Acondicionar, afegir elements a la 

pista de volei (bancs)
Tothom esportistes - ACTIVITATS I USOS SP- ZONES 

ESPORTIVES SP4 SP4 0 0 u5
-

BIMSA
BRUTICIA  

PISTA DE VOLEI. 
ELEMENTS

ORINS EN ZONA 
ARBUSTIVA

ESPAIS 
ESPORTIUS

Reforma espais 
existents ess28

S S25
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

TAULES DE PING-
PONG Taules de ping pong

Instal·lació de taules de ping pong, a 
la zona actual de la petanca, o 

zones de picnic

Col·lectiu 
específic Joves Negatiu: mig ELEMENTS I ESPAIS SP- ZONES 

ESPORTIVES SP2 SP2 0 5 e4,e5,e6,e7, 
e40, e41 -

1R CARRITO  
(27/05/2021) S122 BIMSA FALTA DE 

MOBILIARI
ESPAIS 
ESPORTIUS Nous espais ESS29

S S34
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

CISTELLA DE 
BÀSQUET

Intervenció a la cistella 
de bàsquet i retirada 

picnic

Retirada de la zona de picnic i 
col·locació d'una altra cistella de 

b`squets a la zona de bàsquet

Col·lectiu 
específic esportistes Negatiu: baix ELEMENTS I ESPAIS SP- ZONES 

ESPORTIVES SP1 SP1 0 1 e18,e19
-

S111
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

BIMSA
PISTA DE 
BÀSQUET. 
ELEMENTS

ESPAIS 
ESPORTIUS

Reforma espais 
existents ess36

S S74
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

REIXA CAMP DE 
FUTBOL

Netejar o canviar la 
reixa del tancament del 

Camp de futbol

Netejar o canviar la reixa del 
tancament del Camp de futbol Tothom Postiu: baix ELEMENTS I ESPAIS SP- ZONES 

ESPORTIVES SP3 SP3 0 0 e58
-

BIMSA ESPAIS 
ESPORTIUS

Manteniment / 
Neteja no

L L102
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

MILLORAR ESTAT 
DELS PARCS 
INFANTILS I 
ELEMENTS

Ampliar els parcs 
infantils de tamany, i 

incorporar elements de 
joc

Consideren que les zones infantils 
són molt petites i els jocs que hi ha 
són molt antics, demanen espais 

més amplis i amb jos infantils nous 
i diversos

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: baix ELEMENTS I ESPAIS IF - ESPAIS INFANTILS IF 0 0 recorregut NOVA 

PROPOSTA BIMSA
ESPAIS INFANTILS. 
ESPAI I UBICACIÓ

ESPAIS INFANTILS. 
ELEMENTS

ESPAIS INFANTILS. 
MANTENIMENT ESPAIS INFANTILS

Manteniment / 
Neteja esl22

L L138 2N RECORREGUT  
(03/06/2021)

JOCS INFANTILS A LA 
PISTA DE PETANCA

Col·lectiu 
específic infants ELEMENTS I ESPAIS SP- ZONES 

ESPORTIVES SP4 SP4 0 0 NOVA 
PROPOSTA

ZONA PETANCA. 
ÚS INEXISTENT ESPAIS INFANTILS Nous espais esl24

L L162 ESCOLES  
(08/06/2021)

AUGMENTAR TAMANY 
IF2

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: baix ELEMENTS I ESPAIS IF - ESPAIS INFANTILS IF2 IF2 0 0 NOVA 

PROPOSTA BIMSA ESPAIS INFANTILS. 
ESPAI I UBICACIÓ ESPAIS INFANTILS

Reforma espais 
existents esl22

L L24
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

FONTS 
LÚDIQUES/D'AIGUA 

JOC

Fonts d'aigua lúdiques 
per nens

Fonts tipus xorros, lúdiques amb 
ciruit tancat d'aigua per a estalviar-

ne

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: mig ELEMENTS I ESPAIS ACTIVITATS I 

USOS ZE - ZONES D'ESTAR ZE7 ZE7 0 3 e1,e2,e3, e43
-

1R CARRITO  
(27/05/2021) L126 BIMSA ESPAIS INFANTILS. 

ELEMENTS ESPAIS INFANTILS Nous espais ESL24

L L30
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

TOBOGANTS PEL 
PARC

Tobogants gegants pel 
parc

Col·locar tobogants gegants pel 
parc per jugar-hi integrats al parc

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: mig ELEMENTS I ESPAIS TOT EL PARC TOT EL PARC 2 0 e12

-
S95, S114

1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

BIMSA ESPAIS INFANTILS. 
ELEMENTS ESPAIS INFANTILS Nous espais ELS22

L L31
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PARC INFANTIL AMB 
TIROLINA

Fer un parc infantil amb 
tirolina

parc infantil amb tirolina a la zona 
ZE2

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: baix ELEMENTS I ESPAIS ZE - ZONES D'ESTAR ZE2 ZE2 0 0 e13

-
S95, S114

1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

BIMSA ESPAIS INFANTILS. 
ELEMENTS ESPAIS INFANTILS

Reforma espais 
existents esl22

L L35
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PARCS INTANTILS 
ADAPATATS

parcs infantils adaptats 
i de materials naturals

Parc infantils amb elements 
naturals de fusta etc adaptats a la 

diversitat funcional

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: baix ELEMENTS I ESPAIS NO UBICAT NO UBICAT 1 0 e20

-
L36, S95, S114

1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

BIMSA ESPAIS INFANTILS. 
ELEMENTS ESPAIS INFANTILS

Reforma espais 
existents esl22

L L36
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

AFEGIR JOCS 
INFANTILS PER 

FRANGES D'EDATS

Parc infantils per infants 
més grans dels actuals

Fer un parc infantil per edats més 
avançades que els parcs actuals 

amb tirolines, escalada tobogants, 
llits elàstics, ombra

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: baix ELEMENTS I ESPAIS IF - ESPAIS INFANTILS IF2 IF2 0 0 e22

-

L31, S95, S114
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

BIMSA ESPAIS INFANTILS. 
ELEMENTS ESPAIS INFANTILS

Reforma espais 
existents esl22

L L66
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PARCS INFANTILS < 5 
ANYS

Construir zones infantils 
per primera infància

Construir zones infantils per 
primera infància

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: mig ELEMENTS I ESPAIS IF - ESPAIS INFANTILS IF 1 0 e45 S95, S114

1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

BIMSA ESPAIS INFANTILS. 
ELEMENTS ESPAIS INFANTILS Nous espais esl22

S S109
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

TERRA CAUTXÚ 
ZONES INFANTILS

Canviar el sól de l'espai 
de terra a cautxú

Col·lectiu 
específic infants Negatiu: baix ELEMENTS I ESPAIS IF - ESPAIS INFANTILS IF1 IF1 0 0 recorregut

DESACORD

NOVA 
PROPOSTA BIMSA

ESPAIS INFANTILS
Reforma espais 
existents no

I I113
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

ACTIVITAT DIRIGIDA 
DE CINEMA A LA 

FRESCA

Que es faci cinema a la 
fresca a SP4 Tothom Negatiu: mig ACTIVITATS I USOS SP- ZONES 

ESPORTIVES SP4 SP4 0 0 recorregut NOVA 
PROPOSTA DISITRICTE INTERVENCIÓ 

SOCIAL

Activitats socio-
educatives pel 
barri no

I I167 ESCOLES  
(08/06/2021)

MENYS PRESÈNCIA 
GUB

que la Guardia Urbana no faci tanta 
presència al Parc SEGURETAT TOT EL PARC TOT EL PARC 0 0

DESACORD

NOVA 
PROPOSTA BIMSA

INSEGURETAT

PERCEPCIÓ 
D'INSEGURETAT 
EN FRANJA DE NIT

INTERVENCIÓ 
SOCIAL SEGURETAT no

I I18
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PROJECTE 
D'AUTOGESTIÓ DE 

JOVES (plans 
d'ocupació)

Projecte d'autogestió 
dels joves

Formar i capacitar joves amb plans 
d'ocupació així dinamitzar i 

conservar i gestionar els espais

Col·lectiu 
específic Joves Postiu: baix ACTIVITATS I USOS BIODIVERSITAT TOT EL PARC TOT EL PARC 0 0 u3

-

PLA DE BARRIS

NO ÚS CORRECTE
INTERVENCIÓ 
SOCIAL

Activitats socio-
educatives pel 
barri no

I I19
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

AGENTS CÍVICS Contractacio d'agents 
cívics

Agents cívics estables amb 
connexió estable amb la guardia 

urbana
Tothom - ACTIVITATS I USOS SEGURETAT TOT EL PARC TOT EL PARC 2 2 u4,u8,u7

-

1R CARRITO  
(27/05/2021) S120 DISITRICTE

INSEGURETAT

BOTELLONS i 
GENERACIÓ DE 
BRUTICIA NO ÚS CORRECTE

INTERVENCIÓ 
SOCIAL

Intervenció 
comunitària en 
espai públic ins37

I I55
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

MULTAR CIRCULACIÓ Posar una persona que 
multi els vehicles.

Posar una persona que multi els 
vehicles. Tothom Positiu: mig ACCESSIBILITAT/MOBI

LITAT/SENYALÈTICA ACCESSOS Accés carrer Beret Accés carrer 
Beret 0 0 a7

-
DISITRICTE CIRCULACIÓ 

VEHICLES

CIRCULACIÓ DE 
COTXES DINS EL 
PARC

INTERVENCIÓ 
SOCIAL SEGURETAT aci9

I I57
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

CONTROL DE FESTES 
AL PARC

Controlar els permisos 
de festes organitzades 

al Parc.

Vigilància i control per part de 
l'autoritat de les festes organitzades 

al Parc.
Tothom Postiu: baix SEGURETAT BIODIVERSITAT TOT EL PARC TOT EL PARC 5 1 S3, S4

-

1R CARRITO  
(27/05/2021) DISITRICTE

BOTELLONS BRUTICIA  INSEGURETAT
INTERVENCIÓ 
SOCIAL

Intervenció 
comunitària en 
espai públic ins37

I I58
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PERSONAL DE 
SEGURETAT AL PARC

Persona encarregada de 
la seguretat al Parc.

Policia de barri / vigilant privat de 
seguretat Tothom Postiu: baix SEGURETAT TOT EL PARC TOT EL PARC 0 2 s6, s7, s8

DEBAT

1R CARRITO  
(27/05/2021) DISITRICTE

INSEGURETAT

PERCEPCIÓ 
D'INSEGURETAT 
EN FRANJA DE NIT

INTERVENCIÓ 
SOCIAL SEGURETAT ins37

I I59
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

INTERVENCIÓ 
COMUNITÀRIA AL 

PARC

Equip d'intervenció 
comunitària per treballar 
conductes conflictives.

Equip d'intervenció comunitària per 
treballar conductes conflictives. Tothom Postiu: baix SEGURETAT TOT EL PARC TOT EL PARC 1 0 s9

-

1R CARRITO  
(27/05/2021) DISITRICTE

INSEGURETAT NO ÚS CORRECTE
INTERVENCIÓ 
SOCIAL

Intervenció 
comunitària en 
espai públic ins37



TIPUS
nº 

PROPOS
TA

ACTIVITAT TÍTOL COMENTARIS/DESCRIP
CIÓ BREU DESCRIPCIÓ AMPLIADA POTENCIALS 

BENEFICIARIS COL·LECTIUS IMPACTE AL 
MEDI AMBIENT CATEGORIA SUBCATEGORÍ

A UBICACIÓ 1 UBICACIÓ 2 QGIS CODI 
UBICACIÓ

PRIORITZACI
O SESSIÓ 2 

(gomets 
blaus)

N de fitxes 
a banda de 
la principal 

(-1)

CODI FITXES DISCENS/DESA
CORD

PROJECTES 
RELACIONATS

apareix en 
ALTRA 

ACTIVITAT

codi equivalent 
SESSIÓ 2

Departament  
Ajuntament

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

1

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

2

PROBLEMA QUE 
DÓNA RESPOSTA 

3

DESCARTAR/NO 
VIABLE GRAN FAMÍLIA SUBFAMÍLIA PROJECTE

I I85 1R CARRITO  
(27/05/2021)

DINAMITZACIÓ 
SOCIAL AMB JOVES

Col·lectiu 
específic Joves ACTIVITATS I USOS TOT EL PARC TOT EL PARC 0 0 CARRITO

-
I59 nova proposta DISITRICTE INTERVENCIÓ 

SOCIAL

Activitats socio-
educatives pel 
barri NO

L L62
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PUNTS LILA Punts lila amb botons 
d'avís o alarma

Punts lila amb botons d'avís o 
alarma

Col·lectiu 
específic dones Negatiu: baix SEGURETAT NO UBICAT NO UBICAT 0 0 s12

- INSEGURETAT

PERCEPCIÓ 
D'INSEGURETAT 
EN FRANJA DE NIT

INTERVENCIÓ 
SOCIAL SEGURETAT inl34

S S142 2N RECORREGUT  
(03/06/2021)

PINTAR UN MURAL AL 
MUR DE CAMP DE 

FUTBOL
Tothom ELEMENTS I ESPAIS SP- ZONES 

ESPORTIVES SP3 SP3 0 0 NOVA 
PROPOSTA INTERVENCIÓ 

SOCIAL

Activitats socio-
educatives pel 
barri no

I I28
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

MANTENIMENT DELS 
WC

Millorer manteniment i 
neteja dels banys manteniment i neteja dels banys Tothom ELEMENTS I ESPAIS SP- ZONES 

ESPORTIVES SP3 SP3 2 0 e9

-

PARCS I JARDINS

BRUTICIA  LAVABOS
Manteniment / 
Neteja

I I72
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

WC VIGILATS El parc necessita WC 
vigilats El parc necessita WC vigilats Tothom Positiu: mig ELEMENTS I ESPAIS NO UBICAT NO UBICAT 5 0 e55 RECOLZAMEN

T
L30 PARCS I JARDINS

INSEGURETAT LAVABOS
Reforma espais 
existents LAL1

L L29
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

INCREMENTAR WC Incrementar els n de 
banys

Col·locar banys com a mínim 2, però 
millor 4 un a cada banda del parc , 

especialment a pista de volei i 
bàsquet

Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I ESPAIS ZONA BAIXA DEL 
PARC ZB 0 4 e10,e11,e21, 

e53, e54
-

més d'una L82 BIMSA ORINS EN ZONA 
ARBUSTIVA LAVABOS Nous espais LAL1

S S73
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

WC MÒBILS Incrementar el nº de 
banys i fer-los mòbils

Incrementar el nº de banys i fer-los 
mòbils. Tothom Positiu: mig ELEMENTS I ESPAIS ZONA BAIXA DEL 

PARC ZB 1 1 e56, e57 RECOLZAMEN
T

L30 BIMSA ORINS EN ZONA 
ARBUSTIVA LAVABOS Nous espais LAL1

I I106
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

XARXA WIFI Afegir xarxa wifi pública 
al parc Tothom Negatiu: baix ACTIVITATS I USOS TOT EL PARC TOT EL PARC 0 0 recorregut NOVA 

PROPOSTA DISITRICTE MOBILIARI DEL 
PARC no

L L127 2N CARRITO  
(29/05/2021) Hamaques Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I ESPAIS NO UBICAT NO UBICAT 0 0 CARRITO NOVA 

PROPOSTA
MOBILIARI DEL 
PARC no

L L8
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

ENRETIRAR ZONA DE 
PICNIC CARRER 

BERET

Entrada més 
enjardinada pel carrer 

Beret

Realitzar una entrada pel carrer 
beret més enjadrinada, amb més 
vetegació, enretirant la zona de 

picnic més enrere o fent-la 
compatible amb un major 

enjardinament

Tothom Positiu: mig BIODIVERSITAT ACTIVITATS I 
USOS ACCESSOS Accés carrer Beret Accés carrer 

Beret 3 0 b12

-

BIMSA
AUS i 
BIODIVERSITAT

MOBILIARI DEL 
PARC mos27

S S10
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

PUNTS DE LLUM A 
NIVELL DE TERRA

Modificar els punts de 
llum per a evitar 

contaminació lumínica

Modifcar els punts de llum i baixar-
los a nivell del terra per evitar la 
contaminació lumínica i fer-los 

compatibles amb la fauna, ocells, 
durant la nit i poder il·luminar el 
camí de forma segura i eficient.

Tothom Positiu: mig BIODIVERSITAT
ACCESSIBILITA
T/MOBILITAT/C

IRCULACIO

ZONES DE 
CIRCULACIÓ ZC 0 0 b17

-

L100
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

BIMSA

INSEGURETAT
AUS i 
BIODIVERSITAT

MOBILIARI DEL 
PARC mol26

S S110
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

ELIMINAR BANC DE LA 
ZONA ZE14 Retirar el banc de ZE14

Amb l'objectiu de generar noves 
dinàmiques a la zona, es proposa 

retirar el banc que hi ha o donar-li un 
ús específic en aquella zona

Col·lectiu 
específic dones Postiu: baix ELEMENTS I ESPAIS ZE - ZONES D'ESTAR ZE14 ZE14 0 0 recorregut

DEBAT

NOVA 
PROPOSTA BIMSA

INSEGURETAT
MOBILIARI DEL 
PARC MOS3

S S133 2N RECORREGUT  
(03/06/2021)

ARRANJAR O 
CANVIAR TAULES DE 

PICNIC I BANCS
Tothom ELEMENTS I ESPAIS TOT EL PARC TOT EL PARC 0 0 NOVA 

PROPOSTA

ZONES DE PÍCNIC. 
MANTENIMENT I 
NETEJA

MOBILIARI DEL 
PARC mos32

S S160 ESCOLES  
(08/06/2021)

PAPERERES DE 
RECICLATGE

Aegir papereres de reciclatge per tot 
el parc Tothom Postiu: alt ELEMENTS I ESPAIS TOT EL PARC TOT EL PARC 0 0 ESCOLES  

(09/06/2021)
NOVA 
PROPOSTA BIMSA

BRUTICIA  
MOBILIARI DEL 
PARC mol25

S S27
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

MÉS BANCS I TAULES Instal·lar més bancs al 
parc Tothom - ELEMENTS I ESPAIS TOT EL PARC TOT EL PARC 1 1 e8, e44

DEBAT
S97

1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

BIMSA BANCS EN MAL 
ESTAT

PAVIMENT DUR i 
FALTA DE BANCS

BANCS MAL 
DISPOSATS

MOBILIARI DEL 
PARC no

S S41
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

POSAR MÉS FONTS Posar més fonts S'han tret fonts i cal posar-ne més i 
reposar les que ja no hi són Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I ESPAIS IF - ESPAIS INFANTILS IF2 IF2 0 0 e28

-
S143 2N RECORREGUT  

(03/06/2021) BIMSA
FALTA DE FONT

MOBILIARI DEL 
PARC mol33

S S48
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

MANTENIR LA CREU mantenir la creu al seu 
lloc No treure la creu del mirador Tothom ELEMENTS I ESPAIS ZONES SUPERIORS 

DEL PARC M1 M1 0 0 e34
DESACORD

S72 BIMSA MIRADOR. 
ELEMENTS

MOBILIARI DEL 
PARC no

S S68
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

REDUIR Nº TAULES 
PICNIC

Reduir zones amb 
taules de picnic per 

reduir consum alcohol

Reduir zones amb taules de picnic 
per reduir consum alcohol Tothom Postiu: baix ELEMENTS I ESPAIS ZE - ZONES D'ESTAR ZE 0 0 e47

DEBAT
BIMSA

BOTELLONS i 
GENERACIÓ DE 
BRUTICIA NO ÚS CORRECTE

MOBILIARI DEL 
PARC no

S S71
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

MODIFICAR LA CREU 
PER INTEGRAR-LA

Modificar o canviar la 
creu del mirador per 
integrar-la a l'entorn

Modificar o canviar la creu del 
mirador per integrar-la a l'entorn Tothom Postiu: baix ELEMENTS I ESPAIS ZONES SUPERIORS 

DEL PARC M1 M1 0 0 e51
DESACORD

S49 BIMSA MIRADOR. 
ELEMENTS

MOBILIARI DEL 
PARC no

S S75
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

ANCLAR BANCS I 
TAULES PÍCNIC

Fixar els bancs i taules 
de pícnic per a que no 
els desplacin de lloc

Fixar els bancs i taules de pícnic per 
a que no els desplacin de lloc Tothom Postiu: baix ELEMENTS I ESPAIS TOT EL PARC TOT EL PARC 0 0 e59

-

BIMSA
ZONES DE PÍCNIC. 
MANTENIMENT I 
NETEJA

MOBILIARI DEL 
PARC mos32

S S98
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

BANCS ORIENTATS A 
LES VISTES QUE HI HA 

DES DEL PARC

Incoporar bancs, de 
camí al mirador, 

orientats a contemplar 
les vistes

Es considera que tots els bancs 
estan encarats a la muntanya cap al 
Parc i es podrien incoporar bancs al 
revés, per descansar mentre puges 

cap al mIrador

Tothom Negatiu: baix ELEMENTS I ESPAIS ZONES SUPERIORS 
DEL PARC ZS 0 0 recorregut NOVA 

PROPOSTA BIMSA
BANCS MAL 
DISPOSATS

MOBILIARI DEL 
PARC s98

S S99
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

MÉS PAPERERES
Afegir papereres en vies 
de passeig o zones de 

picnic

afegir papereres per mantenir 
l'espai més net Tothom Postiu: baix ELEMENTS I ESPAIS BIODIVERSITAT TOT EL PARC TOT EL PARC 0 0 recorregut NOVA 

PROPOSTA BIMSA
BRUTICIA  

MOBILIARI DEL 
PARC mol25

I I21
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

BRIGADES DE NETEJA 
/ MÉS NETEJA Brigades de neteja Brigada de neteja per a deixar el 

parc més net on hi hagi botellón Tothom Positiu: mig ACTIVITATS I USOS TOT EL PARC TOT EL PARC 0 1 u11, u13

I I69
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

NETEJA ZONA 
VOLTANTS MIRADOR

Netejar la zona boscosa 
del mirador

Netejar la zona boscosa del voltant 
del mirador i instal·lar papereres Tothom Postiu: alt ELEMENTS I ESPAIS ZONES SUPERIORS 

DEL PARC M1 M1 1 1 e48, e49
-

I I23
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

TANCAMENT DEL 
PARC TANCAMENT DEL PARC

Tancament nocturn del parc per 
seguretat: Tancar el Parc en horari 
nocturn, canviant tot el tancament. 

Apagar l'enllumenat.

Tothom Positiu: mig SEGURETAT BIODIVERSITAT TOT EL PARC TOT EL PARC 2 3 u9, s1, s2, s5 
(desacord)

DESACORD
L56

1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

L L45
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

IL·LUMINACIÓ ZONES 
DEL PARC POC 
IL·LUMINADES

Il·luminació de zones 
del parc poc 
il·luminades

Il·luminació zones del parc poc 
il·luminades Tothom Negatiu: alt SEGURETAT TOT EL PARC TOT EL PARC 0 1 E29, s10

-

S10, L100
1ER 
RECORREGUT  
(25/06/2021)

L L61
2A SESSIO 
OBERTA 
(16/06/2021)

CÀMARES DE 
SEGURETAT

Instal·lació de càmares 
de seguretat en els llocs 

més conflictius.

Instal·lació de càmares de seguretat 
en els llocs més conflictius. Tothom Negatiu: baix SEGURETAT NO UBICAT NO UBICAT 1 0 s11

DESACORD

nova 
proposta



GRAN FAMÍLIA SUBFAMÍLIA TIPUS CODI LÍNIA ESTRATÈGICA

TÍTOL: Els projectes surten de les 
propostes de la segona sessió, les 

propostes que no surgeixen a la 
segona sessió però que sí que 

apareixen en altres accions tam´bé 
es recullen

DESENVOLUPAMENT UBICACIÓ 1 UBICACIÓ 2 UBICACIÓ 
QGIS

POTENCIALS 
BENEFICIARI

S

COL·LECTIU
S

COMENTARIS DE L'EQUIP 
DINAMITZADOR

GRAU 
ADEQUACIÓ 

(NECESSARI/ADE
QUAT/-

/INCOMPATIBLE/
NO ADEQUAT)

N DE PROPOSTES

RECOLZ
AMENT 
2A 
SESSIÓ 
(prioritz
acio i 
repetici
ons+1)

RECOL
ZAME
NT 
CARRI
TOS 
(repeti
ció)

RECO
LZAM
ENT 
DECID
IM

RECOL
ZAME
NT 
RECO
RREG
UTS

RECOL
ZAME
NT 
ESCOL
ES I 
INSTIT
UTS

RECOLZAMENT 
GLOBAL

PLAÇ EN LÍNIA 
ESTRATÈGICA

AGENT 
AJUNTAMENT

ÁREA DE GOSSOS
MOBILITAT 
DINS EL PARC

L ÁRL1
UN PARC RENOVAT I 
ACCESSIBLE

NOVA ZONA DE JOCS PER 
GOSSOS

Espai adequat per gossos en una zona adequada, prop 
dels accessos però prou allunyada dels habitatges per 
evitar molèsties a les veïnes. Ha de disposar a més de 
dispensador de bosses per excrements de gossos.

SP- ZONES 
ESPORTIVES

SP2 SP2
Col·lectiu 
específic

Persones 
amb gos

Espai per gossos nou i millora de 
l'existent actualment.

ADEQUAT L43 L91 L94 L101 L83 5 1 1 2 0 9 BIMSA

ÁREA DE GOSSOS Nous espais L ÁRL2
UN PARC RENOVAT I 
ACCESSIBLE

ZUC RECORREGUTS 
SENYALITZATS DE PASSEIG 
AMB GOS DESLLIGAT

Recorreguts senyalitzats de passeig amb gos deslligat 
segons franges horàries en algunes zones del parc.

ZONES DE 
CIRCULACIÓ

ZONES DE 
CIRCULACIÓ

Col·lectiu 
específic

Persones 
amb gos

Alternativa a nova zona de joc per 
gossos

ADEQUAT s51 2 0 0 0 0 2 BIMSA

MOBILIARI DEL 
PARC

S MOS3 UN PARC RENOVAT I 
ACCESSIBLE

INTERVENCIÓ A LA ZONA DE 
PICNIC DEL CARRER BERET

Realitzar una entrada pel carrer beret més enjadrinada, 
amb més vetegació, enretirant la zona de picnic més 
enrere o fent-la compatible amb un major enjardinament.  
Es tracta de fer un epsai més amable per la biodiversitat, 
més enjardinat i reduir el nombre d'espais d'estada i 
taules, o desplaçar-les al següent replà.

ZE - ZONES 
D'ESTAR

ZE1 ZE1 Tothom Proposta POC DEFINIDA INCOMPATIBLE l8 4 4 BIMSA

INTERVENCIÓ 
SOCIAL

SEGURETAT L INL4
UN PARC PER LA 
CONVIVÈNCIA

PUNT LILA Instal·lació de punt lila amb botó d'avís o alarma
ZONES DE 
CIRCULACIÓ

ZONES DE 
CIRCULACIÓ

Col·lectiu 
específic

dones - L62 1 1 BIMSA

INTERVENCIÓ 
SOCIAL

SEGURETAT I INI5 UN PARC PER LA 
CONVIVÈNCIA

INTERVENCIÓ 
COMUNITÀRIA AL PARC - 
SEGURETAT I CONFICTE

Treballar per un parc més segur, amb menys conflictivitat 
mitjançant la intervencio comunitària, els agents cívics, i 
personal de seguretat. Controlant les festes, etc.

TOT EL PARC TOT EL PARC Tothom NECESSARI i59 i58 i57 i19 s120 17 1 18 PLA DE BARRIS

ACCESSIBILITAT, 
MOBILITAT I 
SENYALÈTICA

L ACL6 UN PARC RENOVAT I 
ACCESSIBLE

MILLORAR L'ACCESSIBILITAT 
ALS ACCESSOS DEL PARC

El parc no és accessible, té molt poques entrades amb 
rampa, tan sols 3 i una d'elles té massa pendent. Cal 
millorar els accessos perquè sigui més accesible. 
Concretament: 1. ampliar i millorar la Rampa d'accés del 
Passeig Fabra i Puig  des del CCE Josep Pla. 2. fer nova 
rampa d'accés al costat del colegio Amor de Dios, o per 
l'actual zona de petanca. 3.Construir un accés accessible al 
voltant de la zona de les pistes de Volei. 4. estudiar la 
millora global de l'accessibilitat dels accessos del parc.

ACCESSOS ACCESSOS
Col·lectiu 
específic

Persones 
amb 
mobilitat 
reduïda

Cal revisar la possibilitat de millora i 
fer accessibles els accessos al parc, 
per determinar quins en són viables 
i quines millores s'hi poden 
implemenar.

NECESSARI L46 L80 L84 s134 5 2 0 1 0 8 llarg BIMSA

ACCESSIBILITAT, 
MOBILITAT I 
SENYALÈTICA

MOBILITAT 
DINS EL PARC

I ACI7
UN PARC RENOVAT I 
ACCESSIBLE

PARC PER PASSEJAR: NO 
PATINETS NO COTXES (no 
bicis)

Limitar i porhibir l'accés al parc en cotxe i patinet elèctric. 
Permetre un passeig tranquil. Retirar els cartells que 
permeten aparcar al voltant del camp de futbol i col·locar 
sistemes que impedeixin l'accés amb cotxe a tohom, 
només cotxes autoritzats en situacions extraordinàries.

ZONES DE 
CIRCULACIÓ

TOT EL PARC TOT EL PARC Tothom

un Paviment menys adequat pels 
vehciles i patinets com terra 
compactada o sauló i més adequat 
per al passeig podria servir per 
evitar l'us de patinet elèctric a més 
de la instal·lació de sistemes tipus 
pilones mòbils als accessos per 
evitar l'entrada de cotxes.

NECESSARI S63 S53 S50 I17 i55 11 1 0 0 0 12 BIMSA

ACCESSIBILITAT, 
MOBILITAT I 
SENYALÈTICA

S ACS8 UN PARC PER LA NATURA

RECUPERAR CAMINS DE 
TERRA / DESPAVIMENTAR / 
RENATURALITZAR ELS 
CAMINS

Despavimentar determinats camins per fer-los de terra, 
més agradables i naturalitzats. La sensació de caminar 
entre la natura en un espai natural no asfaltat.

ZONES DE 
CIRCULACIÓ

ZONES DE 
CIRCULACIÓ

Tothom
Aquesta inciativa evita l'efecte illa 
de calor dels carrers asfaltats

ADEQUAT l76 l141 s92 3 1 0,5 0 0 4,5 BIMSA

ALTRES ESPAIS Nous espais L ALL9 UN PARC RENOVAT I 
ACCESSIBLE

GUINGUETA/MERENDERO/B
AR

Incoprorar un bar/guingueta, equipat amb wc públics al 
parc. Sembla que històricament n'hi havia haut un.

ZE - ZONES 
D'ESTAR

ZE4 ZE4 Tothom ADEQUAT l39 l124 2 1 0 0 1 4 BIMSA

ESPAIS INFANTILS Nous espais L ESL10 UN PARC PER JUGAR-LO
TOBOGANTS AL PARC / 
PARC INTEGRAT A LA 
OROGRAFIA, ETC

Integrar l'espai de joc aprofitant la orografia del Parc amb 
togogants "gegants" 

TOT EL PARC TOT EL PARC
Col·lectiu 
específic

infants

Parc de la Riera a Sant Cugat ADEQUAT

L30 S95 S114 3 0 0 2 0 5 BIMSA

ESPAIS INFANTILS
Reforma 
espai/element
s existents

S ESS11 UN PARC PER JUGAR-LO

MILLORES DELS ESPAIS 
INFANTILS EXISTENTS I 
ADAPTATS, I PER DIVERSES 
EDATS

Intervenir sobre els espais infantils existents: incrementar 
el tamany, posar-hi més elements amb més varietat per 
més franges d'edat que a més permetin el joc a persones 
amb mobilitat reduïda (adaptats). Possibilitat de posar 
tirolina 

IF - ESPAIS 
INFANTILS

IF - ESPAIS 
INFANTILS

Col·lectiu 
específic

infants NECESSARI l35 l102 l66 l31 8 2 10 BIMSA

ESPAIS INFANTILS Nous espais L ESL12 UN PARC PER JUGAR-LO
NOUS ESPAIS DE JOC 
INFANTIL

Nova zona de joc a la zona actual de la petanca
SP- ZONES 
ESPORTIVES

SP4 SP4
Col·lectiu 
específic

infants
Es contradiu espaialment amb la 
ubicació d'altres usos al mateix 
espai

ADEQUAT l138 1 1 BIMSA

ESPAIS INFANTILS Nous espais L ESL13 UN PARC PER JUGAR-LO JOCS D'AIGUA
Fonts tipus xorros, lúdiques amb ciruit tancat d'aigua per a 
estalviar-ne (idea refugis climàtics)

ZE - ZONES 
D'ESTAR

ZE7 ZE7
Col·lectiu 
específic

infants - L24 L126 L47 4 1 5 BIMSA

ALTRES ESPAIS Nous espais L ALL14 UN PARC PER L'ESPORT NOVA PÈRGOLA
Pèrgola per a poder realitzar activitats lúdiques i 
esportives de caire tranquil, tipus ioga, etc...

ZE - ZONES 
D'ESTAR

ZE2 ZE2
Col·lectiu 
específic

esportistes
Pot estar vinculada en un espai 
esportiu o un espai de lleure com la 
guingueta

- L40 2 0 0 0 0 2 BIMSA

ESPAIS ESPORTIUS Nous espais L ESL15 UN PARC PER L'ESPORT
NOVA ZONA DE 
CAL·LISTÈNIA

Elements de gimnàs per joves.
SP- ZONES 
ESPORTIVES

SP2 SP2
Col·lectiu 
específic

Joves ADEQUAT l33 l123 l139 l107 8 1 0 0 0 9 BIMSA

ESPAIS ESPORTIUS Nous espais L ESL16 UN PARC PER L'ESPORT

NOVES PISTES 
MULTIESPORTIVES: 
FUTBOL/BÀSQUET... 
OBERTES

Nou espai tipus pista multiesportiva que pugui servir per a 
jugar a futbol, bàsquet, etc. que tingui bancs i estigui 
equipada, sigui oberta per a jugar-hi a totes hores sense 
haver de demanar cita, etc.

NO UBICAT NO UBICAT
Col·lectiu 
específic

esportistes NECESSARI l26 l24 L116 L173 L38 1 1 1 1 4 BIMSA

ESPAIS ESPORTIUS
Reforma 
espai/element
s existents

S ESS17 UN PARC PER L'ESPORT
MILLORES A L'ESPAI DE LA 
PISTA DE VOLEI

Afegir elements tal com bancs o grades, incorporació de 
nova il·luminació,millora del reixat. Tot això amb un 
agestió cívica de l'espai ben dinamitzat que permeti un joc 
en franges horàries....per què tothom hi pugui jugar

SP- ZONES 
ESPORTIVES

SP4 SP4
Col·lectiu 
específic

esportistes

Es demana una dinamització i una 
gestió cívica, que depèn de les 
dineamitzadores del barri o de la 
constituticó d'una entitat de gestió.

NECESSARI s112 s117 S20 i32 2 1 2 5 BIMSA

ESPAIS ESPORTIUS
Reforma 
espai/element
s existents

S ESS18 UN PARC PER L'ESPORT
INCORPORAR TAULES DE 
PING PONG AL PARC

Per tal de fomentar l'esport entre els joves instal·lar taules 
de ping pong a les doverses zones del parc

SP- ZONES 
ESPORTIVES

SP2 SP2
Col·lectiu 
específic

esportistes ADEQUAT l65 l122 6 1 7 BIMSA

ESPAIS ESPORTIUS Nous espais L ESL19 UN PARC PER L'ESPORT
NOU ESPAI GIMNÀS PER LA 
GENT GRAN

Nou gimnàs per persones adultes majors NO UBICAT NO UBICAT
Col·lectiu 
específic

Adults 
majors

ADEQUAT L65 4 1 1 6 BIMSA

ESPAIS ESPORTIUS Nous espais L ESL20 UN PARC PER L'ESPORT SKATEPARK Nou Skatepark NO UBICAT NO UBICAT
Caldria ubicar-ho a les zones baixes 
o ales afores del parc. Compte amb 
sorolls. 1 RECOLZAMENT.

INCOMPATIBLE l121 0 1 1 BIMSA

ESPAIS ESPORTIUS
Reforma 
espais 
existents

S ESS21 UN PARC PER L'ESPORT
MILLORES INTERVENCIÓ DE 
LA ZONA DE BÀSQUET

Millora de la il·luminació, retirada de taules de pícnic, i 
col·locació d'una altra cistella a la zona de bàsquet

SP- ZONES 
ESPORTIVES

SP1 SP1
Col·lectiu 
específic

esportistes
Considerem que l'espai NO ÉS 
ADEQUAT PER SITUAR UNA PISTA 
DE BÀSUQUET

INCOMPATIBLE s34 s174 s118 4 1 5 BIMSA

ALTRES ESPAIS Nous espais L ALL22 UN PARC PER LA NATURA MÒDUL EDUCATIU
Caseta informativa i divulgativa per activitats i jocs 
didàctics per adults i joves.

NO UBICAT NO UBICAT Tothom ADEQUAT s52 1 0 0 0 0 1 BIMSA

BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ

S BIS23 UN PARC PER LA NATURA
PARC: REFUGI DE FAUNA 
(MILLORA DE LA 
BIODIVERSITAT)

PARC COM A REFUGI DE FAUNA: Col·locació de punts 
d'aigua per a la fauna vinculats a les fonts existents. 
Col·locació de caixes niu i refuigs per a nidifcació d'aus, 
amagatall de rèptils i amfibis, hotels d'insectes, etc. per a 
propiciar la fauna. Plantar vegetació adptada a la fauna, 
diversa que els serveixi d'aliment, sense desbrossar en 
excés els prats secs, etc. Incirporar un projecte de 
recuperació de les abelles per a la pol·linització al mateix 
parc.

TOT EL PARC TOT EL PARC Tothom ADEQUAT S2 l132 s4 I5 7 1 0 0 0 8 BIMSA



GRAN FAMÍLIA SUBFAMÍLIA TIPUS CODI LÍNIA ESTRATÈGICA

TÍTOL: Els projectes surten de les 
propostes de la segona sessió, les 

propostes que no surgeixen a la 
segona sessió però que sí que 

apareixen en altres accions tam´bé 
es recullen

DESENVOLUPAMENT UBICACIÓ 1 UBICACIÓ 2 UBICACIÓ 
QGIS

POTENCIALS 
BENEFICIARI

S

COL·LECTIU
S

COMENTARIS DE L'EQUIP 
DINAMITZADOR

GRAU 
ADEQUACIÓ 

(NECESSARI/ADE
QUAT/-

/INCOMPATIBLE/
NO ADEQUAT)

N DE PROPOSTES

RECOLZ
AMENT 
2A 
SESSIÓ 
(prioritz
acio i 
repetici
ons+1)

RECOL
ZAME
NT 
CARRI
TOS 
(repeti
ció)

RECO
LZAM
ENT 
DECID
IM

RECOL
ZAME
NT 
RECO
RREG
UTS

RECOL
ZAME
NT 
ESCOL
ES I 
INSTIT
UTS

RECOLZAMENT 
GLOBAL

PLAÇ EN LÍNIA 
ESTRATÈGICA

AGENT 
AJUNTAMENT

BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ

Nous espais L BIL24 UN PARC PER LA NATURA
BASSA PER LA FAUNA I PUNT 
D'OBSERVACIÓ

Constucció d'una bassa per a fauna, especialment amfibis i 
aus protegida i amagada per a poder observar la fauna des 
d'un observatori obert de fusta. L'objectiu és atreure al 
parc dinàmiques repectuoses amb el medi ambient, i pot 
servir per a fer pedagogia de la fauna urbana del parc.

ZONA NORD ZONA NORD Tothom
https://www.naturalea.eu/Ntr/wp-
content/uploads/2018/07/observat
orio_de_fauna_es.pdf

ADEQUAT l7 3 0 0 0 0 3 BIMSA

BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ

I BII25 UN PARC PER LA NATURA PARC PEDAGÒGIC
Mitjançant: dinamitzadors de parc, implicant agents com 
escoles i casals, per aprendre sobre la flora, la fauna i la 
memòria històrica.

TOT EL PARC TOT EL PARC
Col·lectiu 
específic

infants ADEQUAT I1 S151 7 0 0 0 1 8 DISITRICTE

BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ

L BIL26 UN PARC PER LA NATURA
MILLORA I INCREMENT DE 
L'ARBART I ARBUSTIUS AL 
PARC

Afegir arbrat, sobretot quan cau algun pi blanc replantar-
ne, plantar espècies autòcnones i fer un correcte 
manteniment del pi, incorporant arbustos per a protegir 
determinats parterres o zones del parc i evitar l'entrada 
de persones i gossos en alguns espais que quedin més 
protegits per la fauna i l'avifauna urbana i espècies que 
potenciin els insectes com les abelles i les papallones.

TOT EL PARC TOT EL PARC Tothom ADEQUAT i11 6 0 0 1 1 8 BIMSA

BIODIVERSITAT I 
CONSERVACIÓ

Sensibilització 
i divulgació 

S BIS27 UN PARC PER LA NATURA
SENYALÈTICA 
BIODIVERSITAT AL PARC

Cartelleria, informació educativa sobre la biodivesitat del 
parc per aprendre a estimar-lo i conéixer els sels valors

TOT EL PARC TOT EL PARC Tothom ADEQUAT S6 S49 S90 11 1 1 2 15 BIMSA

ACCESSIBILITAT, 
MOBILITAT I 
SENYALÈTICA

S ACS28
UN PARC RENOVAT I 
ACCESSIBLE

SENYALÈTICA DELS ESPAIS 
DE PASSEIG I 
NOMENCLÀTOR

Millorar la senyalètica del parc, concretament indicant 
millor els accessos, sortides i el mirador. A més incoprorar 
un nomenclàtor: noms a cada espai per poder-li donar un 
caàcter propi i reconéixer-lo.

TOT EL PARC TOT EL PARC Tothom ADEQUAT S53 S96 I146 2 1 0 3 0 6 mig BIMSA

ALTRES ESPAIS
Reforma 
espais 
existents

S ALS29
UN PARC RENOVAT I 
ACCESSIBLE

MILLORES I EQUIPAMENT AL 
MIRADOR

Millorar l'espai mirador: entenent-lo com un espai 
observatori de la biodiversitat i del coneixament de 
l'entorn, incorporant nous equipaments com una petita 
torre de guaita, etc.

ZONES 
SUPERIORS 
DEL PARC

M1 M1 Tothom - l144 l70 2 0 0 1 0 3 BIMSA

ÁREA DE GOSSOS
Reforma 
espais 
existents

S ÁRS30 UN PARC RENOVAT I 
ACCESSIBLE

DOTACIÓ ELEMENTS I 
REPARACIÓ DE L'ÀREA DE 
JOC PER GOSSOS

Arranjament de l'àrea de gossos existent i col·locació de 
nous elements. Dotar-lo amb espenedores de bosses 
gratuïtes per la recollida dels excrements dels gossos.

ZONES 
SUPERIORS 
DEL PARC

AG1 AG1
Col·lectiu 
específic

Persones 
amb gos

NECESSARI s42 1 1 0 0 0 2 BIMSA

LAVABOS L LAL31 UN PARC RENOVAT I 
ACCESSIBLE

NOUS LAVABOS PÚBLICS AL 
PARC

Col·locar banys públics, mòbils o fixes. En 4 punts, situats 
prioritàriament a prop de la pista de volei i la pista de 
bàsquet. Vigilats i nets, amb manteniment. 

ZONA BAIXA 
DEL PARC

ZONA BAIXA 
DEL PARC

Tothom

Lavabos preferiblement fixes situats 
a prop dles centres neuràlgics del 
parc, on hi ha concentració de 
persones i s'hi realitzen activitats 
grupals com per exemple al voltant 
de les pistes de volei, etc. també a 
prop de les zones de passeig i 
accessibles per persones amb 
mobilitat reduïda.

NECESSARI L29 S73 L82 S89 L169 5 1 1 1 8 BIMSA

LAVABOS L LAL32
UN PARC RENOVAT I 
ACCESSIBLE

MILLORES DE LA ZONA DE 
LAVABOS ACTUALS

Millora i manteniment dels banys públics actuals situats a 
la pista de Futbol.
Incrementar la franja horària d'obert al públic.
Incorporar vigilància de lavabos.

SP- ZONES 
ESPORTIVES

SP- ZONES 
ESPORTIVES

Tothom NECESSARI I28 I72 S89 S168 S183 8 2 10 BIMSA

MOBILIARI DEL 
PARC

L MOL33 UN PARC RENOVAT I 
ACCESSIBLE

CANVIAR PAPERERES DE 
RECOLLIDA SELECTIVA PER 
FOMENTAR EL RECICLATGE I 
INSTAL·LAR-NE MÉS

Aegir papereres de reciclatge per tot el parc per fomentar 
el recilatge i la recollida selectiva i posar-ne més.

TOT EL PARC TOT EL PARC Tothom NECESSARI s160 S99 0 0 0 1 2 3 BIMSA

MOBILIARI DEL 
PARC

L MOL34 UN PARC RENOVAT I 
ACCESSIBLE

NOUS PUNTS DE LLUM AL 
PARC RESPECTOSOS AMB LA 
FAUNA

Il·luminar camins del parcque tenen il·luminació deficinet 
o no en tenen amb sistemes compatibles amb la 
biodeiversitat: Punts de llum que il·luimnen a nivell de 
terra i eviten la contaminació lumínica innecessària en un 
parc

TOT EL PARC TOT EL PARC Tothom ADEQUAT s10 l100 l45 5 2 7 BIMSA

MOBILIARI DEL 
PARC

S MOS35
UN PARC RENOVAT I 
ACCESSIBLE

BANCS ORIENTATS A LES 
VISTES DEL PARC

Diposar bancs que mirn cap a les vistes i cap enfora del 
parc, no únicament cap a l'interior sobre tot a la zona que 
hi ha vistes a prop del mirador

ZONES 
SUPERIORS 
DEL PARC

ZONES 
SUPERIORS 
DEL PARC

Tothom ADEQUAT s98 0 1 1 BIMSA

MOBILIARI DEL 
PARC

S MOS36 UN PARC RENOVAT I 
ACCESSIBLE

ARRANJAMENT GENERAL 
DEL MOBILIARI DEL PARC

Arranjament de ls bancs, i taules, anclant-les fermament 
al terra perquè no es puguin vandalitzar ni moure

ZE - ZONES 
D'ESTAR

ZE - ZONES 
D'ESTAR

Tothom NECESSARI s133 s75 1 1 2 BIMSA

MOBILIARI DEL 
PARC

L MOL37 UN PARC RENOVAT I 
ACCESSIBLE

INCREMENTAR LES FONTS AL 
PARC

Recuperar la font que estava a la zona ZE10, i posar-ne 
més allà on calgui

ZE - ZONES 
D'ESTAR

ZE10 ZE10 Tothom s41 s143 1 1 2 BIMSA

https://www.naturalea.eu/Ntr/wp-content/uploads/2018/07/observatorio_de_fauna_es.pdf
https://www.naturalea.eu/Ntr/wp-content/uploads/2018/07/observatorio_de_fauna_es.pdf
https://www.naturalea.eu/Ntr/wp-content/uploads/2018/07/observatorio_de_fauna_es.pdf


ANNEXES: LA DIAGNOSI URBANO-SOCIAL PARTICIPATIVA DEL PARC DEL TURÓ DE LA PERIA

9.5 ENQUESTA REALITZADA

5



1.

Sí

No

2.

Dades Personals

3.

4.

5.

Femení

Masculí

No binari

Procés Pa!icipatiu Parc Turó de la Peira
*Obligatorio

Autorització i consentiment de l'ús de les dades personals a l'Ajuntament de Barcelona i la
Cooperativa Voltes

Ubicació enquesta

Nom i Cognoms / nom sentit

Contacte (mail o tlf) *

Gènere



6.

7.

Otro:

Casal Gent Gran TdP

Casal Gent Gran CP

EnriquezArte

Espai Jove Les Basses

AVV CP

AVV TdP

8.

0-15

15-25

25-35

35-45

45-55

55-65

+65

9.

Otro:

Can Peguera

Horta

Turó de la Peira

País d'origen

Vincle amb alguna entitat del barri

Edat persones enquestada

Barri de residència



10.

Diàriament

Setmanalment

Mensualment

Esporàdicament

Mai

11.

Mati

Tarda

Vespre

Nit

No faig ús entre setmana

12.

Mati

Tarda

Vespre

Nit

No faig ús el cap de setmana

Freqüència ús del parc

Franja horària entre setmana

Franja horària cap de setmana



13.

Otro:

La naturalesa. L'arbrat i la biodiversitat.

Que puc realitzar activitat física

La tranquilitat

Espai per relacionar-me amb amistats i/o veÏnat

Les vistes des del mirador

Accesibilitat / Mobilitat

14.

Otro:

Mobilitat reduïda

Visió reduïda, parcial o totalment

Cotxet de bebé

Gent gran

Cap

15.

A (c. de Beret)

B (c. de Cornudella)

C (c. de Travau)

D (pg. de Fabra i Puig)

Quin és l'aspecte que més t'agrada del Parc?

Tens alguna di"cultat de mobilitat o necesitat especi"ca?

Per quina entrada sols accedir al parc?



16.

Otro:

Esglaons / falta de rampes

Esglaons massa alts

Desnivell de les rampes

Paviment en mal estat

Aquesta/es didcultat/s són extensibles a la mobilitat dins el Parc

17.

Si

No

NS / NC

En cas negatiu
(facilitat ubicar-se)

18.

Otro:

Panells informatius

Senyalització per dins el parc

Continúa per tots/es

Trobes alguna di"cultat per accedir al parc?

Et resulta fácil ubicar-te al parc?

Necesitaries algun supo! per ubicar-te millor



19.

Otro:

Patinets elèctric

Bicicletes

Motocicletes

Cotxes

No, només vianants

20.

21.

Usos / Activitats

A pa! dels vianants, creus que s'ha de permetre la circulació al parc dels següents mitjans
de transpo!?

Tens alguna proposta de millora en quant a la circulació de vehicles?

Què faria falta per millorar l'accessibilitat i mobilitat al parc?



22.

Otro:

Passeig

Parlar amb el veïnat

Activitat esportiva

Jocs de taula

Estada

Lectura

De pas

Passeig de gossos

23.

Si

No

NS / NC

En cas que consideris que no són su"cients,

24.

Otro:

Espai

Infraestructura

Elements

Ocupació de l'espai

Quines activitats realitzes al parc?

Consideres que els espais i elements del parc son su"cients per a realitzar la teva activitat?

Quins espectes di"culten la teva activitat?



25.

Continúa per a tots/es
Seguiment d "Usos / Activitats"

26.

Otro:

Tenis taula

Jocs de taula

Skate

Ball

Gimnàs

Ja es realitzen prou activitats

27.

Si

No

NS /NC

En cas que sí que existeixin,

Quins aspectes millorarien la teva activitat o ús?

Quines activitats t'agradaria fer al parc si existís un espai adeqüat?

Existeixen activitats o dinamiques que es realitzen al parc que et molestin?



28.

Otro:

Soroll

Brutícia

Ocupació de l'espai

Delinqüència

29.

Elements / Espais

30.

Otro:

Zona d'esbarjo gossos

Espai infantil

Vies de passeig

Taules pícnic

Mirador

Cistella de bàsquet

ESPAIS PER GOSSOS

31.

1 2 3 4 5

Quin tipus de molèstia genera aquesta activitat?

Apo!acions especí"ques

Quina zona del parc uses habitualment?

Valora l'espai de la zona d'esbarjo per gossos (tamany, situació, disseny...)



32.

1 2 3 4 5

33.

1 2 3 4 5

34.

35.

Otro:

Està lluny

Està amagat

És massa petit

És perillós

No m'agraden les zones d'esbarjo per gossos

Hi ha presència de gossos potencialment perillosos

No hi ha elements de joc per a gossos

36.

Valora el mobiliari de la zona d'esbarjo per gossos:

Valora el manteniment de la zona d'esbarjo per gossos:

Aspecte més positiu de la zona d'esbarjo per gossos

Aspecte a millorar de la zona d'esbarjo per gossos:

Tens alguna proposta de millora per la zona d'esbarjo per gossos?



ESPAIS DE JOC INFANTIL

37.

1 2 3 4 5

38.

1 2 3 4 5

39.

1 2 3 4 5

40.

Valora l'espai de la zona infantil (tamany, situació, disseny...)

Valora el mobiliari de la zona infantil:

Valora el manteniment de la zona infantil:

Aspecte més positiu de la zona infantil



41.

Otro:

Mal ubicats

Són molt petits

Elements inadeqüats

Són molt antics

Mala conservació

Ús inadeqüat

Sobreocupació

Són només per franges d'edat de 0-4 anys

42.

ZONES DE PIC-NIC

43.

1 2 3 4 5

Aspecte a millorar de la zona infantil:

Tens alguna proposta de millora per les zones infantils?

Valora l'espai de la zona de pícnic (tamany, situació, disseny...)



44.

1 2 3 4 5

45.

1 2 3 4 5

46.

47.

Otro:

Mal ubicats

Poques taules

Són molt antics

Mala conservació

Ús inadeqüat

Sobreocupació

Valora el mobiliari de la zona de pícnic:

Valora el manteniment de la zona de pícnic:

Aspecte més positiu de la zona de pícnic

Aspecte a millorar de la zona de pícnic:



48.

LA PETANCA

49.

1 2 3 4 5

50.

1 2 3 4 5

51.

1 2 3 4 5

Tens alguna proposta de millora per les zones de pícnic?

Valora l'espai de la pista de petanca (tamany, situació, disseny...)

Valora el mobiliari de la pista de petanca:

Valora el manteniment de la pista de petanca:



52.

53.

Otro:

Mal ubicada

No se'n fa cap ús

Mala conservació

Ús inadeqüat

Sobreocupació

54.

EL MIRADOR

55.

1 2 3 4 5

Aspecte més positiu de la pista de petanca

Aspecte a millorar de la pista de petanca:

Tens alguna proposta de millora per la pista de petanca?

Valora l'espai del mirador (tamany, situació, disseny...)



56.

1 2 3 4 5

57.

1 2 3 4 5

58.

59.

Otro:

No pots seure't

Els arbres tapen les vistes

Mala conservació

Ús inadeqüat

Sobreocupació

Valora el mobiliari del mirador:

Valora el manteniment del mirador

Aspecte més positiu del mirador

Aspecte a millorar del mirador:



60.

ZONA DE BÀSQUET

61.

1 2 3 4 5

62.

1 2 3 4 5

63.

1 2 3 4 5

Tens alguna proposta de millora pel mirador?

Valora l'espai de la zona de bàsquet (tamany, situació, disseny...)

Valora el mobiliari de la zona de bàsquet

Valora el manteniment de la zona de bàsquet



64.

65.

Otro:

Només hi ha una cistella

Mala conservació

Ús inadeqüat

Sobreocupació

Les línies dels límits de les pistes estan desdibuixades /gastades...

66.

PISTA DE VÒLEI

67.

1 2 3 4 5

Aspecte més positiu de la zona de bàsquet

Aspecte a millorar de la zona de bàsquet:

Tens alguna proposta de millora per la zona de bàsquet?

Valora l'espai de la pista de vòlei (tamany, situació, disseny...)



68.

1 2 3 4 5

69.

1 2 3 4 5

70.

71.

Otro:

Mala conservació

Ús inadeqüat

Sobreocupació

Les línies dels límits de les pistes estan desdibuixades /gastades...

No hi ha xarxa

Valora el mobiliari de la pista de vòllei

Valora el manteniment de la pista de vòlei

Aspecte més positiu de la pista de vòlei

Aspecte a millorar de la pista de vòlei:



72.

ALTRES ZONES

73.

Sí

No

En cas que sí que trobis a faltar algun espai inexistent

74.

Otro:

Calestènia

Taules de Tenis taula

Skatepark

pistes

àrea d'aigües

Ja existeixen sudcients espais per a fer usos particulars

Tens alguna proposta de millora per la pista de vòlei?

Trobes a faltar algun espai o àrea inexistent al Parc?

Quin?



75.

Otro:

A la zona de la petanca

A la zona de vollei

A alguna esplanada

En alguna zona de pícnic actual

Continuació per totes
Mobiliari (papereres, fonts, taules, wc, altres...)

76.

Dolent

1 2 3 4 5

Bo

77.

Insudcient

1 2 3 4 5

Sudcient

78.

On l'afegiries?

Com valores el manteniment del mobiliari del Parc? (papereres, fonts, taules, wc, altres...)

Com valores la disponibilitat del mobiliari al Parc? (papereres, fonts, taules, wc, altres...)

Quines millores o canvis faries en relació a aquests elements?



79.

Seguretat

80.

Sí

No

NS / NC

81.

Otro:

Espais

Il·luminació

Dinàmiques socials

El no tancament nocturn

Robatoris - Deliqüència

82.

Matí

Migdia

Vespre

Nit

Afegiries altres elements o mobiliari?

Et sents segur/a al Parc?

Quins aspectes et generen inseguretat?

En alguna franja del dia, especialment?



83.

Biodiversitat i Mediambient

84.

Otro:

l'ombra de l'arbrat

el cant dels ocells

la frondositat de la tora a la vessant nord (zona forestal)

disseny ajardinat i espai més solejat de la vessant sud

85.

86.

Sí

No

NS / NC

Com milloraries aquests aspectes?

Quin aspecte mediambiental destaques del Parc?

Faries alguna proposta de millora en tema de biodiversitat i conservació?

Creus que s’hauria de limitar alguna activitat que afecti a la biodiversitat?



Quina/es activitat/s s'haurien de limitar?

87.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Quina/es activitat/s s'haurien de limitar?

 Formularios
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9.6 RESULTATS DE LES ENQUESTES
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LES PERSONES ENQUESTADES
S’ha enquestat 46 persones durant 3 dies





USOS I ACTIVITATS



USOS I ACTIVITATS



DINÀMIQUES I MOLÈSTIES



MANCA D’ESPAIS



Perquè ens agrada el Parc?
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DIAGNOSI URBANO-SOCIAL PARTICIPADA
PER A LA REMODELACIÓ DEL PARC DEL TURÓ DE LA PEIRA
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DIAGNOSI URBANO-SOCIAL PARTICIPADA
PER A LA REMODELACIÓ DEL PARC DEL TURÓ DE LA PEIRA

1ª SESSIÓ OBERTA

Compartir experiències personals i col·lectives dels usos del Parc i reconèixer les diferents pràctiques
i usos que s’hi donen, recollir problemàtiques i inquietuds respecte al Parc i treballar en grups 
diferents propostes de canvi a partir del consens.

Dades de l’activitat

Dia de l’activitat 2 de juny de 2021

Durada de l’activitat De 18h a 20h

Lloc de l’activitat Parc del Turó de la Peira

Objectius de l’activitat

 Recollir i reforçar els aspectes positius del Parc que han de mantenir-se després
de la reforma urbanística.

 Recollir quins aspectes físics, urbanístics i materials del Parc generen dificultats
entre el veïnat i poden ser modificats.

 Reconèixer i reflexionar sobre els diferents usos dels espais i dinàmiques 
socials que es donen al Parc i debatre quines podrien ser modificades.

 Reconèixer les necessitats i visions de les diferents persones participants 
respecte al Parc, debatre aquests aspectes i consensuar els aspectes urbanístics
i socials més rellevants per a treballar propostes en la 2a sessió.

 (2a sessió) Recollir propostes concretes per la remodelació del parc en quant a 
nous usos i elements i àmbits d’intervenció.

Estructura de la trobada

 Es realitzarà la trobada en un espai exterior del Parc i es constituiran 6 grups de
màxim unes 10 persones, per respectar les mesures de seguretat sanitàries per 
la COVID-19.

 Cada grup estarà dinamitzat per l’equip tècnic de Voltes i del SICEP. 

 Les dinamitzadores aniran movent-se per les diferents taules / grups per poder 
obrir debat sobre la categoria que representen i recollir problemàtiques. 

 Tots els grups podran fer aportacions a totes les categories ja que la diagnosi 
s’ha proposat fer-la des de 6 categories i treballarem amb 6 grups diferents. 



DIAGNOSI URBANO-SOCIAL PARTICIPADA
PER A LA REMODELACIÓ DEL PARC DEL TURÓ DE LA PEIRA

Estructura de la sessió

1- Introducció i benvinguda
Explicació del moment del procés en el que ens trobem, primera de dues 
sessions de debat obert. Espai per a compartir i recollir informació sobre les
problemàtiques existents al Parc. Treball per grups. 

2- Fase apreciativa: 

Objectiu: Recollir i compartir els aspectes més positius del Parc, aquells 
que col·lectivament es considera que no han de ser modificats.

Quins son els 3 espais que més us agraden del Parc?
Quins 5 usos/activitats son indispensables?

3- Dinàmica exploratòria

- Partim de 6 categories a analitzar. Cada grup disposa d’un mapa (que es quedarà 
sempre al mateix grup). Cada categoria té un color assignat (gomets). 

 ACCESIBILITAT/MOBILITAT (àmbits a debatre: entrades al Parc / mobilitat 
(rampes, escales...) / circulació de vehicles / ubicació al Parc...)
- Quines dificultats i problemàtiques trobem al Parc (brainstorming)?
  · Per quina raó? A qui afecten més? Ordena de major a menor importància.
- Classifica quins aspectes s’haurien de modificar de manera imprescindible
- Classifica quins aspectes funcionen, però serien millorables.

 SEGURETAT (àmbits a debatre: entrades al Parc / mobilitat (rampes, escales...) /
circulació de vehicles / ubicació al Parc...)

 ELEMENTS I ESPAIS 1: Camins / Zones Picnic / Mirador / Zona Gossos (àmbits a
debatre: Adequació, conservació i manteniment d’Espais i Elements – NO ENS 
CENTREM EN USOS!!!)

 ELEMENTS I ESPAIS 2: Zones Infantils / Petanca / Pistes de vòlei i bàsquet 
(àmbits a debatre: Adequació, conservació i manteniment d’Espais i Elements - 
NO ENS CENTREM EN USOS!!!)

 BIODIVERSITAT + QUALITATS FÍSIQUES DE L’ESPAI. 

 ACTIVITATS HABITUALS / USOS

- Assignem cada categoria a un grup i expliquem els punts que s’han de debatre per 
cada categoria.



DIAGNOSI URBANO-SOCIAL PARTICIPADA
PER A LA REMODELACIÓ DEL PARC DEL TURÓ DE LA PEIRA

Guió i temporalitat

Benvinguda i introducció

 Benvinguda Pla de Barris -Xitlali/Suso
 Benvinguda Voltes 
 Explicació del projecte (què hem fet, perquè és important aquesta sessió i la 

següent) .
 Explicació de la sessió (funcionament, normes i rols -equip dinamitzador i 

participants).

Marta
17.40h

Fase apreciativa

Objectiu → Generar confiança en el grup. Recollir i compartir els aspectes més positius del 
Parc, aquells que col·lectivament es consideren que no han de ser modificats.

 Breu presentació de les membres del grup
 Elecció de l’Espai que més m’agrada del Parc i per quina raó (experiència 

personal, ús,...).

17.50h

Dinàmica exploratòria - reflexió grupal

Partim de 6 categories a analitzar i 6 mapes. Cada mapa recollirà únicament informació d’una 
categoria, i aquest anirà traslladant-se per cada taula, en torns de 10’ fins a completar tota la 
ronda.

18.00h

ACCESSIBILITAT/MOBILITAT/SENYALÈTICA

Descripció. Accessos i interior del parc (rampes, escales, baranes, paviment, circulació vehi-
cles, ubicació dins el parc…) 

 Quines dificultats i problemàtiques trobem al Parc? On s’ubiquen aquestes? (gomet 
de color vermell)

o Per quina raó? A qui afecten més? Ordenar de major a menor importància. 
Quin impacte té, en relació a la quantitat d’usuàries té el parc aquestes difi-
cultats?

 Situar i definir quins aspectes s’haurien de conservar (gomet de color verd). Pregunta
opcional pels últims grups. 

Marta

SEGURETAT

Descripció. Seguretat ciutadana subjectiva, perspectiva de gènere, índex de delinqüència, ne-
teja i manteniment d’espais, relació amb la biodiversitat. 

Quines problemàtiques a nivell urbanístic generen inseguretat? On s’ubiquen aquestes? (go-
met de color vermell quadrat)

 il·luminació, racons i espais amagats, frondositat, “tancament nocturn”, dinàmiques
socials (activitats i baralles), robatoris, botellón, delinqüència

o Per quina raó? A qui afecten més? Ordenar de major a menor importància
 I en relació les dinàmiques socials? On s’ubiquen? (gomet de color vermell)
 Situar i definir quins aspectes s’haurien de conservar (gomet de color verd rodo)

Dani

ELEMENTS i ESPAIS 1 Sergi



DIAGNOSI URBANO-SOCIAL PARTICIPADA
PER A LA REMODELACIÓ DEL PARC DEL TURÓ DE LA PEIRA

Descripció. Vies de passeig / Zones de picnic / Mirador / Zona Gossos.  A debatre sobre el 
disseny de l’espai (tamany, ubicació) i el seu manteniment, tipus d’elements que el formen i la
seva conservació. [NO ENS CENTREM EN USOS]. Categories:
- Disseny de l’espai (tamany, ubicació, ocupació)
- Elements de l’espai
- Manteniment i conservació

 Quines dificultats i problemàtiques trobem al Parc en relació a aquests espais? On 
s’ubiquen aquestes? (gomet de color vermell rodó) 

o Per quina raó? 
o Quins impactes generen aquestes dificultats? 

 Quines dificultats i problemàtiques trobem al Parc en relació als elements d’aquests 
espais? On s’ubiquen aquestes? 

 Situar i definir quins aspectes s’haurien de conservar (gomet de color verd)

Omplim la informació segons categories en fitxes DINA3 específiques de cada espai ex-
cepte: zones de picnic i vies de passeig

ELEMENTS i ESPAIS 2

Descripció. Zones Infantils /Petanca / Pista de volei / Cistella bàsquet. A debatre sobre el 
disseny de l’espai (tamany, ubicació) i el seu manteniment, tipus d’elements que el formen i la
seva conservació. [NO ENS CENTREM EN USOS]. Categories:

- Disseny de l’espai (tamany, ubicació, ocupació) - gomet taronja rodó
- Elements de l’espai  - gomet taronja quadrat
- Manteniment i conservació  - gomet taronja triangular

 Quines dificultats i problemàtiques trobem al Parc en relació a aquests espais? On 
s’ubiquen aquestes? (gomet d’un color)

o Per quina raó? A qui afecten més? Ordenar de major a menor importància 
Quins impactes generen aquestes dificultats?

 Quines dificultats i problemàtiques trobem al Parc en relació als elements d’aquests 
espais? On s’ubiquen aquestes? (gomet d’un color)

 Situar i definir quins aspectes s’haurien de conservar (gomet d’un altre color)

Omplim la informació segons categories en fitxes DINA3 específiques de cada espai

Keren

BIODIVERSITAT i QUALITATS FÍSIQUES de L’ESPAI

Descripció. Quins elements formen part de la biodiversitat el parc,  flora i fauna. A nivell de 
qualitats físiques com són els espais?, sol/ ombra, vent, gespa/asfalt, vistes/no vistes, fred/ca-
lor... 

 Quines mancances hi ha al Parc en relació a la biodiversitat i a les qualitats físiques 
dels espais? On s’ubiquen aquestes? (gomet de color taronja i postits amb les obser-
vacions

o Per quina raó? 
o Quins impactes generen aquestes dificultats?

 Situar i definir quins aspectes s’haurien de conservar (gomet de color verd)

Marc

ACTIVITATS HABITUALS i USOS

Descripció. hem recollit les següents activitats que es donen al parc (passeig, estada, consum 

Cristina



DIAGNOSI URBANO-SOCIAL PARTICIPADA
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alcohol i marihuana, activitats esportives -bàsquet, volei, futbol, running, zumba, tonificació), 
lectura, passeig de gossos, jocs infantils, jocs de taula, bbq, celebracions, anar en patinet, bo-
telló)

 Quines dificultats i problemàtiques generen aquestes activitats? On s’ubiquen aques-
tes? (gomet de color taronja + nombrar activitat) numero i motiu en l’acta/postit 

o Per quina raó? 
 Situar i definir quines activitats s’haurien de mantenir (gomet de color verd)
 La molèstia és causada per la mateixa activitat o les dinàmiques associades? (gomet 

d’una forma o altre)
 Hi ha alguna activitat que s’hauria de limitar o eliminar?

TANCAMENT

 Agraïment
 Pròxims passos

o Incentivar per la participació de la següent sessió
o Incentivar de reflexionar sobre propostes concretes per la següent 

sessió
 Compromisos
o Explicació de l’inici de la següent sessió (Exposar l’anàlisi de la infor-

mació recollida en recorreguts de reconeixement, punts mòbils i 
aquesta mateixa sessió)

 Convidar a persones al recorregut de reconeixement.

19.00h

Metodologia de la dinàmica exploratòria

Cada grup té 10’ per a debatre sobre cada categoria i consensuar les seves opinions 
sobre els punt establerts. Prèviament es defineix la introducció teòrica de la categoria. 

El mapa es mou per cada taula i en cadascuna d’elles es manté la intro i s’afegeix un 
resum del que les anteriors taules han expressat. Si les respostes dels diferents grups 
coincideixen, s’afegeix un gomet. En cas de discrepància molt evident, s’afegeix un 
gomet negre i es pot proposar debatre-ho

   Material per la dinàmica     

 Gomets d’un color per les dificultats (taronja-vermell)
 Gomets d’un color pel que es vol conservar (verd)
 Gomets específics pels punts restants d’algunes categories
 Gomet negre per discrepàncies
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2ª SESSIÓ OBERTA

Compartir experiències personals i col·lectives dels usos del Parc i reconèixer les 
diferents pràctiques i usos que s’hi donen, recollir problemàtiques i inquietuds 
respecte al Parc i treballar en grups diferents propostes de canvi a partir del 
consens.

Dades de l’activitat

Dia de l’activitat 16 de juny de 2021

Durada de l’activitat De 17.30h a 19.30h

Lloc de l’activitat Parc del Turó de la Peira (Zona de taules de pícnic, a l’espai
superior de l’àrea d’esbarjo de gossos)

Objectius de l’activitat 

 Reflexionar sobre les problemàtiques detectades relatives als diferents 
espais del Parc, així com les activitats i usos que s’hi donen, per tal de 
pensar propostes de millora.

 Construcció de propostes: compartir, debatre i consensuar aquestes 
propostes de millora i remodelació del Parc en relació a aspectes 
urbanístics i socials.

 Reconèixer les necessitats i visions de les diferents persones participants 
respecte al Parc, així com del conjunt general de persones usuàries. 

 Una vegada es disposa d’una definició compartida del problema o el repte
a abordar, es pot avançar cap a la deliberació per definir, decidir i 
dissenyar les solucions a aplicar.

Estructura de la trobada

 Es realitzarà la trobada en un espai exterior del Parc i es constituiran 4 
grups d’unes 10 persones màxim, per respectar les mesures de seguretat 
sanitàries per la COVID-19.

 Cada grup estarà dinamitzat per l’equip tècnic de Voltes i del SICEP. 

Material a preparar

 Imprimir 2 plànols (A1) + 2 plànols (A3)
 Papelògraf
 Cartolines de 3 colors (A6) per les diferents propostes/fitxes
 2 tipus de gomets (priorització + col·locació en el mapa)
 Bolígrafs
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 Document imprès recull problemàtiques per categoria

Estructura de la sessió

1- Separació en grups i benvinguda 17:30h

- Les persones participants s’asseuran aleatòriament als diferents grups, a 
excepció d’aquelles persones especialitzades en alguna de les temàtiques 
específiques que es tracten a les categories.

1- Treball en grups (40min) 17:45h

Partim novament de les 6 categories a analitzar.

a/ ACCESIBILITAT/MOBILITAT/CIRCULACIÓ

b/ SEGURETAT

c/ ELEMENTS I ESPAIS 1

d/ ELEMENTS I ESPAIS 2

e/ BIODIVERSITAT + QUALITATS FÍSIQUES DE L’ESPAI

f/ ACTIVITATS HABITUALS / USOS

Les persones participants s’hauran dividit prèviament en 4 grups. Cada grup 
haurà d’escollir un/a portaveu, al llarg de la primera fase, que compartirà amb els 
altres grups les propostes acordades dins del seu.

- 2 grups treballaran les categories a+b+c, i els altres 2 grups, les 
categories d+e+f.
- La Fase 1 servirà per debatre propostes de les categories assignades, la 
Fase 2 per fer aportacions a les propostes de les categories no assignades 
al propi grup, i la darrera fase per prioritzar propostes entre els 2 grups 
que tenen les mateixes categories.

2.1. Devolució de problemàtiques – Sessió 1. 10’
- La persona facilitadora fa un retorn de les problemàtiques 

detectades durant la 1a sessió, dividides per categories. Una 
vegada fet el retorn de les problemàtiques de les 3 categories, 
s’obre un procés d’aclariments i dubtes i es passa a l’etapa de 
pluja d’idees de possibles propostes.

- Cal repassar les problemàtiques detectades durant la sessió 1, per saber quins
aspectes seran els que generaran més debat (hi ha problemàtiques, en les que
es donarà molt poc debat  millorar neteja / renovació mobiliari...)

TAULA 1 (Categories a+b+c) TAULA 3 (Categories d+e+f)

TAULA 2 (Categories a+b+c) TAULA 4 (Categories d+e+f)



DIAGNOSI URBANO-SOCIAL PARTICIPADA
PER A LA REMODELACIÓ DEL PARC DEL TURÓ DE LA PEIRA

2.2. Ronda inicial 10’
- Cada persona del grup escriu en les fitxes unes  5 propostes (de 

la categoria que vulguin) de forma individual. Cada fitxa ja té un
color diferent segons la tipologia d’intervenció-proposta.

- A la fitxa de les propostes es recull informació sobre la ubicació 
i els criteris de: 
- Potencials beneficiaris (tothom / col·lectiu específic – definit) 
- Alteració de la biodiversitat (baix/mitjà/alt)

Tipologia d’intervenció-proposta:
- Propostes menors de manteniment d’espais, rehabilitació 

d’elements, així com instal·lació d’elements concrets.
- Propostes majors de transformació, creació de nous espais, o 

modificar tots els elements d’un espai.
- Propostes  d’intervenció social, que no depenen de la 

rehabilitació del Parc.

Cal tenir present que l’elecció de moltes intervencions d’obra menor, acaben 
significant major despesa que una intervenció d’obra major.
Podem intentar agrupar propostes d’intervenció d’obra menor.

2.3. Posada en comú i Debat 20’
- Es demana que les participants comparteixin les seves 

propostes; primer d’una categoria, després d’una altra i 
finalment de l’última categoria. La facilitadora les va col·locant 
en un gran papelògraf dividit en les 3 columnes corresponents a
cada categoria.

- Es genera un espai de repàs de les propostes i un primer 
filtratge de propostes repetides.

- Espai on poden aparèixer noves propostes que podrem posar a 
debat i veure si són de consens o no i si ho són incloure-les. 

- Poden aparèixer propostes amb més d’una proposta. 

3. Canvi de grups (20min) 18:30h
Les persones portaveu de la Taula 1 i la Taula 3 –amb l’acompanyament del 
facilitador tècnic- s’intercanvien de grup i presenten les propostes escollides 
al seu grup. El mateix fan les taules 2 i 4.

- Es debaten altres propostes que no hagin aparegut.
- Es debaten propostes alternatives a les ja presentades.

4. Dinàmica de priorització o de filtratge de propostes (30min)  19h 
Unir Taula 1+2 i Taula 3+4.
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1. Presentació en grup de les propostes seleccionades per la Taula 1+2, i, la 
Taula 3+4. Procés breu de debat sobre propostes presentades (coincidents o 
antagòniques). Ajuntar les propostes de les dues taules en un sol papelògraf, 
treure les que es repeteixen i sumar les que no. tenir en compte que hi haurà 
propostes que es repeteixen que potser no estan ubicades al mateix lloc. 
2. Priorització: Procés de votació de les diferents propostes recollides en 
relació a una única problemàtica, per fer-ne una selecció i priorització.
Cada persona s’aixeca i al papelògraf, escull les 2 propostes que més li 
agraden de cada categoria. Enganxa 1 gomet per cada proposta escollida.
Cal tenir en compte que les propostes d’intervenció social, que no depenen de la rehabilitació 
del Parc, queden fora de la priorització. 

3. Escollim les 9-12 propostes més votades i les ubiquem al mapa un cop 
prioritzades. Anem col·locant cada proposta segons la ubicació proposada i 
anem avaluant en cada cas si està d’acord tot el grup. Situem al mapa la part 
de la targeta que identifica la proposta  retallem part 

5. Devolució i tancament 5’
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1ª SESSIÓ OBERTA

Compartir experiències personals i col·lectives dels usos del Parc i reconèixer les 
diferents pràctiques i usos que s’hi donen, recollir problemàtiques i inquietuds 
respecte al Parc i treballar en grups diferents propostes de canvi a partir del consens.

Dades de l’activitat

Dia de l’activitat 2 de juny de 2021

Durada de l’activitat De 17:30h a 19h

Lloc de l’activitat Parc del Turó de la Peira, zona de picnic

Participants 34 persones

Resum general i conclusions de la sessió

La participació a la sessió ha estat molt positiva, gairebé hem omplert l’aforament 
possible segons les mesures del COVID. Han participat 34 persones de diferents 
entitats i/o organitzacions del barri i també veïns i veïnes usuàries del Parc. 

En general la metodologia proposada per a recollir informació sobre les 
problemàtiques del parc ha resultat positiva. Ha faltat temps per a poder-la completar, 
ja que l’objectiu és que totes les taules poguessin expressar la seva opinió sobre totes 
les categories i es van quedar dues rondes per fer. La dinàmica plantejada per a 
expressar les problemàtiques i allò que no està funcionant bé actualment del Parc,  
s’ha entès fàcilment i ha permès generar cert debat amb algunes de les 
problemàtiques.En algunes categories ha sigut més difícil recollir la informació, 
sobretot la categoria d’elements i espais, ja que es volia incidir sobre molts espais del 
Parc i no hi havia temps suficient per aprofundir en moltes de les problemàtiques.

En general podem dir que els temes que més preocupen o sobre els quals detecten 
més problemàtiques tenen a veure en:

- Seguretat dins del Parc
- Activitats i usos molestos sobretot al vespre i nits o en cap de setmana en certs 

espais localitzats del Parc (àre picnic Beret, cistella de Basquet, pista de volei....)
- Sensació de bruticia al Parc
- Poc manteniment del mobiliari, vegetació, etc
- Preocupació per la preservació de la biodiversitat
- Falta d’espais infantils de qualitat, sobretot pels més petits, ja que hi ha pocs 

elements i són petits. 
- Entrades del Parc no accessibles, falten rampes. 
- Els espais que més agraden són: mirador (6 vots), naturalesa (4 vots), balcó 

equipaments (1 vot)
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Problemàtiques existents recollides segons Categories

ELEMENTS I ESPAIS 1

Vies de passeig / Zones Pícnic / Mirador / Àrea d’esbarjo de Gossos 
Espai, elements, conservació i manteniment

Àrea d’esbarjo de Gossos

Espai

 Espai insuficient en quant al tamany de l’espai. És massa petit.

 Espai massa allunyat de les entrades del Parc. Ubicació a debatre.

 L’accés és incorrecte, doncs només hi ha una petita porta on, alhora d’entrar 
algun usuari, tots els gossos s’hi dirigeixen (efecte túnnel).

Elements
 Tancat en mal estat i deteriorat.

 Porta d’accés insuficient i mal instal·lada.

 Font no adequada per a l’ús per a gossos. Font s’embussa sovint.

 La malla de seguretat per prevenir despreniments no dóna seguretat.

 Falten elements divulgatius d’àmbit animalista
Manteniment i neteja

 Estat de neteja de l’espai molt millorable.

 El terra (sòl) és molt poc permeable i cada vegada que plou, tot l’espai queda 
ple d’aigua.

 A l’estiu, hi ha una alta presència de puces, així com d’altres insectes.

 Sensació d’espai deixat, abandonat, mal mantingut.

 Papereres plenes.

Mirador

Espai
 Es comenta que, degut al creixement dels arbres, actualment no hi ha vistes a 

Barcelona.
Elements

 Bancs insuficients. Es generalitzada l’opinió que quan s’arriba a dalt, no hi ha 
mai bancs lliures per asseure’s.

 Es comenta que falta il·luminació.

 Falta element orientatiu per situar-se respecte a les vistes.

 Es dóna certa controvèrsia sobre la necessitat de mantenir o no la creu que hi 
ha al mirador.

Manteniment i neteja

 Bancs deteriorats i en mal estat.
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 Espai brut: fora de l’espai construït del mirador, a la “zona de bosc”, s’acumula 
molta brutícia que es llença des del mirador.

 La paperera es troba trencada

Vies de passeig i zones de picnic

Elements

 Les taules de pícnic es monopolitzen durant el cap de setmana, generant-se 
dinàmiques de control de l’ús i l’espai per part de persones que “reserven” o 
“ocupen” les taules, generant-se sovint situacions de conflicte.

 Hi ha persones que comenten que falten taules de pícnic perquè la demanda és
inferior a l’oferta de taules. Tanmateix, hi ha persones que afirmen que falten 
més espais sense taules. En tot cas, coincideixen en que s’hauria de regular 
l’ús.

 Es comenta que les papereres i altres elements del parc haurien d’estar més 
integrats a l’aspecte natural del Parc.

 Es troben a faltar brosses amb separació de residus (reciclatge).

 Falta una font a l’àrea infantil IF2.

 Falta mantenir els WC oberts tot el dia i, en alguna ocasió, es comenta que 
faltaria un altre WC  a la zona de Fabra i Puig.

Manteniment i neteja

 Les taules i bancs (especialment les taules) es troben molt degradades.

 Les taules i bancs no es troben prou ben subjectats al terra i les persones els 
mouen per diferents llocs del Parc, generant-se una major degradació 
d’aquests.

 Les vies de passeig es troben sempre brutes, amb restes de vegetació morta o 
terra.

ELEMENTS I ESPAIS 2

(IF1+IF2+IF3+IF4) Parcs infantils / SP2 Pista de Petanca / SP4 Pista de volei / SP1 Cistella de 
bàsquet / SP5 Rocòdrom
Espai, elements, i conservació i manteniment

Parcs infantils (IF1+IF2+IF3+IF4)

Elements
 No hi ha suficients jocs dins dels parcs infantils

 Els jocs que hi ha a tots els parcs infantils, menys el IF4, són per una única 
franja d’edat (< 5 anys)

 Es comenta que no hi ha diversitat en quant la tipologia de jocs

 En el parc IF2 falta una font d’aigua.
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 En el parc IF3 falta la valla perimetral. Comenten que és molt habitual que 
desapareixin elements d’aquests, i d’altres espais.

Espais
 El parc infantil IF2 està ubicat en una zona que no té ombra

 Són espais molt petits i més enllà del número d’elements que es poden afegir, 

dóna la sensació de tristesa. No poden estar moltes persones ni infants jugant 
alhora

 Les zones del voltant estan monopolitzades per grups de persones amb 
dinàmiques que xoquen a la dels jocs infantils

 Coincideix l’opinió que les ubicacions dels parcs infantils són adequades, que 
sigui a prop de les entrades, per dos motius, l’accessibilitat i facilitat de 
mobilitat per les persones adultes referents dels menors i alhora per evitar 
massificar la zona central del parc

Manteniment

 No hi ha consens sobre el manteniment de l’espai, algunes persones 
consideren que els espais estan nets, com a mínim visualment, mentre que 
d’altres valoren que en alguns parcs (IF1, sobretot) s’observa brossa o 
excrements de gos.

 La conservació dels elements sí que tothom està d’acord en que estan en mal 
estat i també estan en mal estat

 Al parc hi ha colònies de gats, i algunes de les participants van comentar que 
aquests fan les seves necessitats fisiològiques en aquests parcs. Per aquest 
motiu, s’han arribat a trobar orins i excrements de gat i també puces en 
aquests espais.

 En general IF3 i IF4 tenen una valoració més alta, es consideren que són espais 
més grans, més nous i dirigits a diferents franges d’edat.

SP2 Pista de petanca

Elements
 No hi ha bancs a l’espai

Espai
 Sense donar-se un consens, hi ha participants que consideren que la pista està 

mal ubicada perquè al voltant d’aquesta es donen dinàmiques socials que 
dificulten que usuàries de petanca els sigui agradable fer-ne ús

 Es valora que aquesta està lluny de l’entrada accessible per a persones amb 
dificultats de mobilitat

 No hi ha zones d’ombra
Manteniment

 No es realitza una bona conservació de l’espai (el terra té forats, escarbats per 
gossos; els rails estan en mal estat)
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 Es donen discrepàncies a l’hora de proposar retirar la pista de petanca del parc.
Hi ha participants que coincideixen que últimament, els caps de setmana, hi ha 
usuàries d’aquest joc, i que fa tres/quatre anys se’n donava molt ús mentre que 
hiha altres participants que manifesten no haver detectat mai a ningú jugant a 
petanca (Dinàmiques)

SP4 Pista de volei

Elements

 No hi ha wc a prop de la pista

 La tanca que rodeja part de la pista és molt baixa en relació a l’esport que es 
realitza i és perillós que la pilota surti del camp

 Insuficient il·luminació

 Els postes de la xarxa són molt antics
Espai (Dinàmiques)

 Es considera que hi ha una monopolització de l’espai per part de dos grups de 
persones, els únics que fan ús de la pista

 Es valora que hi ha una sobreocupació de l’espai per aquests grups.

 En general, es considera que l’activitat s’ha de mantenir al parc i també l’espai 
on està ubicada

 Es considera que és un espai suficientment gran com perquè sigui polivalent
Manteniment



SP1 Zona de bàsquet

Elements
 Insuficient il·luminació

 Només hi ha una cistella, tot i que aquesta opinió no és generalitzada com a 
problemàtica; de fet, hi ha un altre gruix de participants que consideren que 
una cistella és suficient o que fins i tot, retirarien aquesta activitat del parc

Espai

 És una zona molt petita per jugar de bàsquet

 Està molt a prop d’una zona de picnic, fet que pot provocar incidències (cops de
pilota...)

 La cistella de bàsquet està just al costat de les escales que baixen el parc i la 
pilota cau moltes vegades escales avall

 Monopolització de l’espai per les persones usuàries de la zona de bàsquet

 És un espai que podria ser de pas per a passejar pel parc però que no es dóna 
aquest ús per la monopolització de l’espai i perquè la zona de bàsquet és just al
mig de l’espai
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 Discrepàncies a l’hora de decidir si en el parc ha d’haver-hi una zona de bàsquet
o no, i si aquest és l’espai adequat

Manteniment
 La cistella està en molt mal estat

 Les linies de la pista estan molt desgastades

 Olors a orina, pel voltant de la zona

SP5 Rocòdrom

Espai

 És molt poc accessible

 És molt poc visible a les persones usuàries al parc

 Molt poc coneixement per part de les usuàries del parc de l’existència d’aquest 
rocòdrom

 Resulta poc atractiu

 Manté l’horari de La Cosa Nostra
Manteniment

 Falten moltes peces del boulder que no s’han reposat

 Moltes peces estan en mal estat

ACTIVITATS HABITUALS / USOS

Activitats a mantenir

 Jocs de taula / Domino- ZE1 PICNIC (C/Beret)
 Activitats esportives

● Running Vessant nord (Zona Can Peguera)
● Zumba ZE6 Bancs / Esplanada
● Ioga /Taichi Zona més elevada del Parc (ZE2 / ZE8)

Activitats i usos conflictius

Ordenats per rellevància i alarma veïnal

 Volei a les pistes SP4
Dinàmica associada: Consum d’alcohol / Consum d’estupefaents / Necessitats 
fisiològiques / Soroll / Brutícia / Comerç il·legal / Monopolització de l’espai.
Proposta: Dinamització de l’activitat per equip extern

 Bàsquet i estada a la zona de bàsquet i pícnic SP1
Dinàmica associada: Consum d’alcohol / Consum d’estupefaents / Necessitats 
fisiològiques / Soroll / Brutícia / Monopolització de l’espai.
Proposta: Dinamització de l’espai

 Estada de grups a les taules de pícnic del c/Beret ZE1
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Dinàmica associada: Consum d’alcohol / Consum d’estupefaents / Necessitats 
fisiològiques / Soroll / Brutícia.

 Ús de vehicles de motor (cotxes) SP3 Camp de futbol, des de l’accés de la Cosa 
Nostra.

Dinàmica associada: Circulació de vehicles dins el Parc i el perill associat, així com 
l’estacionament de cotxes a les proximitats del camp de futbol, obstruint el pas de 
vianants.

 Ús del patinet dins el parc
Dinàmica associada: Circulació imprudent del patinet en les vies de passeig del Parc.

 Propostes varies
• Tancar zones problemàtiques
• Instal·lació i obertura del WC tot el dia.
• Promoure més activitats a l’aire lliure
• Divulgació / sensibilització al Parc sobre biodiversitat.
• L’obertura d’un quiosc-bar.
• Dissenyar recorreguts esportius.
• Campanya conscienciació usos i activitats.
• Millorar la il·luminació.

BIODIVERSITAT

Problemàtiques

Els usos i dinàmiques socials generen una alteració en la biodiversitat:
 La música de nit (especialment vessant oest)i de dia (activitats esportives) 

molesta la fauna.

 Necessitats fisiològiques a la zona arbustiva.

 S’hi fan fogueres i pirotècnia

 L’estada i activitats a la zona de gespa de la vessant oest, que l’ha fet 
desaparèixer

 Il·luminació camp de futbol (molta potència i fins molt tard) i altres (possible 
espectacle Llums de Nadal)

 La circulació de vehicles afecta a la fauna
Aspectes a treballar:
AIGUA

 No hi ha disponibilitat d’aigua per la fauna (ex. basses aprofitament fonts)

 No es recull l’aigua de la pluja amb cap sistema
AUS

 Disminució de la biodiversitat, hi ha menys aus (sobre tot pardals), manca de 
caixes nius, zones per reproducció d’espècies com l’esquirol, etc.

 Excessives cotorres i coloms, que s’haurien de controlar
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 L’excés de tractaments químics (ensulfatats) afecta a la població de pardals

 Manca zones per insectes per aliment d’aus i altra fauna
FLORA

 S’hi planta herba curta desbrossada enlloc de prats secs i sotabosc naturalitzat

 A la zona sud del Parc hi falta ombra (existeix un problema de poda; no hi ha 
arbust ni arbre petit)

 Falta diversitat vegetativa, tot i que es demana que no es plantin espècies 
exòtiques

 Manca d’orientació i divulgació pedagògica (Escola Natura, Memòria històrica, 
conscienciació en l’àmbit de la biodiversitat)

 Parcs i Jardins (no faciliten que les persones plantin espècies i no col·laboren, 
treient les caixes-niu que les entitats coloquen als arbres. Intervenció de Parcs i 
Jardins sovint contrària a la preservació de la fauna: es fumiga i mata insectes, 
es retiren caixes niu, no es promou espais per la fauna…

 Excessiu asfaltat al Parc. Cal recuperar un aspecte més rústic

SEGURETAT

Ubicació percepció d’inseguretat per causes urbanístiques

 Zona central del parc
• nit poca il·luminació

 ZE1/picnic
• generació de soroll

 AG1/Àrea de joc per gossos
• esllavissades
• àrea petita → genera que molts gossos estiguin junts i puguin donar-se 

baralles
 Vies de passeig sota ZE4/picnic

• poca il·luminació
 Existència d’espais del Parc amagats, racons i vies de passeig

Ubicació percepció d’inseguretat en relació dinàmiques socials

 ZE1/picnic
• tràfic de drogues
• monopolització de l’espai

 SP2/ Pista Petanca
• restes de fogueres i botellons

 SP3/ Camp de futbol (davant lavabo)
• consum d’alcohol
• venda d’alcohol
• pas de cotxes (alta velocitat per ser un parc)
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• brutícia
• grups que fan estada en aquest espai mantenen una comunicació 

agressiva cap a les persones de pas
 ZE10/bancs i esplanada

• vidres trencats habitualment com a restes de botellón
 IF1/parc infantil

• dones eviten passar per l’espai de pas (escales) perquè les dinàmiques 
socials generen inseguretat (estada i ocupació de l’espai per part de 
grups)

 ZE7 i ZE8 / bancs i esplanada
• a nivell urbanístic, hi ha una “acústica protegida” però no es respecte 

per part d’algunes usuàries (música)
 SP4/ pistes volei

• dinàmiques (consum alcohol, necessitats fisiològiques, venda alcohol, 
apostes, apropiació de l’espai)

• volum elevat de música
 ZE2/Picnic

• botellón i música
 AG1/àrea de joc per gossos

• llançament de pedres des d’altres espais
 SP1/Zona de bàsquet

• molt soroll
• poca il·luminació

 vies de passeig sota ZE13/picnic
• llançament de pedres a les cases de CP

Aspectes generals en relació a la percepció d’inseguretat al Parc

 Manca de vigilància (percepció d’inseguretat en relació dinàmiques socials)

 Franja horària nocturna genera inseguretat (percepció d’inseguretat en relació
dinàmiques socials)

 Botellons (percepció d’inseguretat en relació dinàmiques socials)

 Robatoris (bulo) (percepció d’inseguretat en relació dinàmiques socials)

 Revetlla de Sant Joan (percepció d’inseguretat en relació dinàmiques socials)

 Patinets (percepció d’inseguretat en relació dinàmiques socials)

 Ús dels cotxes (percepció d’inseguretat en relació dinàmiques socials)

 Tipus de parc (vies de passeig, racons…) → en general per la nit pot ser un parc
insegur (percepció d’inseguretat per causes urbanístiques)

ACCESSIBILITAT – MOBILITAT -SENYALÈTICA

1. Dinàmica apreciativa: quins són els espais que més m’agraden del Parc?
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Tant el primer com l’últim grup coincidien que els espais que més els agrada són els de 
“l’anella central” del Parc, la part més interior, des de l’àrea de pícnic ZE/2 fins al Mirador 
perquè són llocs tranquils, més naturals. Els llocs que més agraden són el mirador, la ZE2/ 
pícnic i els camins que pugen al mirador, sobretot una cantonada amb visuals i uns bancs.

2. Problemàtiques entorn l’ACCESSIBILTIAT

 Les entrades del Parc no són accessibles. 
● Entrades de Travau, Vall d’Ordesa només tenen escales. 
● Entrada de Fabra i Puig té una rampa en mal estat
● Entrada Can Peguera té una rampa que no compleix segons normativa

d’Accessibilitats.
● Entrada Beret només una té camí “accessible” l’altre són escales.

 Es té la percepció que el Parc està d’esquenes als barris, sobretot al del Turó.
Barreres  arquitectòniques i  visuals molt  marcades:  desnivell  Travau,  mur de
Can Peguera, etc..

 Falta manteniment del paviment de les vies de Passeig del Parc, s’aixeca per les
arrels dels arbres

Aspectes que es podrien conservar

 L’asfalt  no agrada,  però creuen que compleix la funció de fer  accessible els
camins del Parc. Pensen que  no caldria canviar-ho. 

 Les escales de pedra creuen que estaria bé conservar-les ja que funcionen, no
rellisquen i queden integrades amb la natura, caràcter principal del Parc. 

3. Problemàtiques entorn la MOBILITAT

 Circulen cotxes que no són de serveis per dins del Parc quan està prohibit. Els
cotxes  sobretot  van  al  Camp  de  Futbol  i  pels  camins  entorn  la  SP1/ZONA
BASQUET I PICNIC. Accedeixen pel c/Beret o pel camí d’entrada de Fabra i Puig.

 L’àrea de davant de la Casa de Parcs i Jardins es converteix molt habitualment
en una zona d’aparcament i molesta a la gent que passeja o vol estar allà. 

 El camí recte entorn el camp de futbol es converteix a vegades en una zona de
curses de motos. 

4. Problemàtiques entorn la SENYALÈTICA

 Els cartells verds que hi ha són poc intuïtius i desgastats
 Falta senyalització al centre del Parc per indicar on són les entrades
 Falta marcar millor on estan algunes zones importants del parc: tipus àrea de

gossos, mirador, el camp de Futbol des de tots els Accessos... 
 Falten punts informatius de la Flora i fauna del parc, cartells a les entrades o en

punts estratègics  (Biodiversitat)



DIAGNOSI URBANO-SOCIAL PARTICIPADA
PER A LA REMODELACIÓ DEL PARC DEL TURÓ DE LA PEIRA



DIAGNOSI URBANO-SOCIAL PARTICIPADA
PER A LA REMODELACIÓ DEL PARC DEL TURÓ DE LA PEIRA

 

 

 

 

  

ACTA DE LA SESSIÓ OBERTA DE DEBAT
VEÏNAT DE CAN PEGUERA - TURÓ DE LA PEIRA I HORTA

16 DE JUNY 2021

DIAGNOSI URBANO-SOCIAL 
PARTICIPADA  PER A LA REMODELACIÓ 

DEL PARC DEL TURÓ DE LA PEIRA

 

 

 



DIAGNOSI URBANO-SOCIAL PARTICIPADA
PER A LA REMODELACIÓ DEL PARC DEL TURÓ DE LA PEIRA

2ª SESSIÓ OBERTA

Compartir  experiències  personals  i  col·lectives  dels  usos  del  Parc  i  reconèixer  les
diferents  pràctiques  i  usos  que  s’hi  donen,  recollir  problemàtiques  i  inquietuds
respecte al Parc i treballar en grups diferents propostes de canvi a partir del consens.

Dades de l’activitat

Dia de l’activitat 16 de juny de 2021

Durada de l’activitat De 17:30h a 19:30hh

Lloc de l’activitat Parc del Turó de la Peira, zona de picnic

Participants 24 persones

Resum general i conclusions de la sessió

La  participació  a  la  sessió  ha  estat  de  24  persones,  entre  aquestes  hi  havia
representants d’entitats i/o organitzacións dels barris del Turó de la Peira i  de Can
Peguera  i  també  veïnes  i  veïns  que  no  es  troben  a  cap  organització.  La  majoria
d’aquestes persones ja van formar part de la primera sessió oberta de debat i han
continuat participant d’aquesta acció en la seva segona fase. Val a dir, que tot i que la
franja d’edat entre 30 i 65 anys ha estat molt més representada en aquesta sessió que
d’altres franges, ha participat també veïnat d’entre 16 i 30 anys.

La metodologia emprada ha estat, en general, ben rebuda per part de les participants.
L’objectiu d’aquesta sessió ha estat recollir les propostes de millora que el conjunt de
les participants consideraven més rellevants i/o desitjades, a través d’una dinàmica
que planteja una primera pluja d’idees, dos espais de posada en comú i un exercici de
priorització de les propostes segons les necessitats i/o interessos individuals. Aquesta
metodologia ha facilitat un primer bolcatge de totes les propostes que les veïnes i
veïns tenien presents. Bé és cert que no ha pogut donar-se un espai de debat profund
sobre aquestes propostes a causa de falta de temps, però sí que es van compartir els
pros i contres i les dificultats que es detectaven. Aquests espais de posada en comú
van ser molt suggerents perquè per un costat, es va detectar com moltes propostes es
repetien  intra i intergrupalment,  visibilitzant l’amplia necessitat de que es realitzin.  I
per altre costat, algunes propostes que comportaven canvis substancials en el parc
generaven  un gran debat,  que  tot  i  no  ser  l’espai  adequat  perquè  aquesta  sessió
pretén fer un primer filtratge, amb una mirada amplia del parc, dels espais i elements
que es considera intervenir, va demostrar la implicació del veïnat en la millora del parc
i l’interés per trobar més espais de diàleg i de consens. 

La dinàmica s’ha realitzat dividint a les participants en quatre grups diferents,  dos
d’ells per a treballar propostes de  tres categories en concret (Biodiversitat, Actitvitats i
Usos  Habituals  i  Elements  i  Espais)  i  els  dos  altres  en  les  categories  restants
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(Accessibilitat/Mobilitat/Circulació, Seguretat i Elements i Espais).  Posteriorment,  les
propostes  que s’havien generat  en aquesta  primera fase,  s’han compartit  amb les
taules complementàries, afegint-ne d’altres que no hagin aparescut o alternatives a les
ja presentades,  si  ho consideraven pertinent. Finalment, s’han retornat a les taules
inicials, fent un petit debat sobre la valoració de totes les propostes esdevingudes i un
exercici per a enumerar les que es valoren més rellevants a dur a terme. 

En  totes  les  propostes,  recollides  en  unes  fitxes  descriptives,  s’havia  de  tenir  en
compte un factor, transversal a totes elles, la biodiversitat. De la darrere sessió i les
diferents accions participatives que s’han realitzat, s’ha observat que la flora i la fauna
són dues característiques de l’espai identitàries i  necessàries per tot el  veïnat.  Per
aquest  motiu es proposa  identificar  el  grau d’afectació de les  propostes  envers  la
biodiversitat del parc. Val a dir que la majoria de propostes tenien un grau d’afectació
mig-baix.

Finalment,  en  la  fase  de  priorització  de  propostes  d’aquesta  dinàmica,  es  van
considerar les següents:

- Control de festes al Parc
- Senyalètica sobre biodiversitat al Parc
- Recorregut/Circuit pedagògic pel Parc
- Retirar Zona de Picnic del c. Beret
- Nova Àrea d’esbarjo per gossos
- Millorar l’accessibilitat de les entrades al Parc
- Prohibició d’entrada i circulació de cotxes
- Incoporar refugis de fauna
- Manteniment i control dels WC
- Recuperar camins de terra
- Afegir la figura d’agents cívics
- Tobogans al Parc
- Tancament del Parc

Propostes recollides segons categories 

BIODIVERSITAT I QUALITATS FÍSIQUES DE L’ESPAI

. Parc pedagògic

. Refugis de fauna

. Incorporar bosses per excrements d’animals

. Punts d’aigua per fauna

. Projecte de recuperació d’abelles

. Senyalètica sobre la biodiversitat al parc

. Punt de fotografia de fauna

. Enretirar zona de picnic del carrer Beret

. Limitar enllumenat camp de futbol

. Punts de llum a nivell de terra

. Repoblament i manteniment de la vegetació
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. Protegir zones de gespa amb arbustos amb punxes

. Conservació dels recs

. Gestió ètica de l’avifauna

. Prohibició de petards

. Incorporar refugis climàtics

. Podar arbrat de la zona seca

. Zones verdes i boscoses trepitjables

SEGURETAT

. Tancament del parc

. Il·luminar zones del parc fosques

. Control de festes al parc

. Personal de seguretat al parc

. Intervenció comunitària al parc

. Afegir càmares de seguretat

. Incorporar punts lila amb botons o telèfons d’emergència

. Il·luminació a la zona de bàsquet

. Afegir arbustos al costat del carrer Cornudella

. Agents cívics

. Disminució de presència de GUB

ACCESSIBILITAT/MOBILITAT/CIRCULACIÓ
. Millora de l’accessibilitat al parc
. Senyalètica botànica i biodiversitat
. Regular el pas de vehicles
. Cartells indicatius sobre la prohibició d’aparcar vehicles
. Multar la circulació de vehicles
. Prohibir la circulació de patinets
. Escales mecàniques
. Entrada i accés amb rampa
. Senyalètica del mirador i altres espais del parc
. Circuit esportiu per runners
. Canviar paviment de les vies de passeig no principals per a sòl tou de terra compactada
. Afegir noms a cada esplanada i espais del parc
. Circuit pedagogia ambiental

ACTIVITATS I USOS HABITUALS

. Prohibició d’entrada de cotxes

. Projecte d’autogestió per a joves

. Agents cívics

. Acondicionar pista de volei

. Augmentar la netejar al parc

. Vigilància en relació al passeig de gossos sense lligar

. Dinamitzar zona de petanca

. Zones d’Usos Compartits (ZUC) pel passeig de gossos

. Dinamització social amb joves
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. Afegir xarxa wifi

. Activitat dirigida de cinema a la fresca

. Incorporar jocs infantils per a diferents franges d’edat

ELEMENTS I ESPAIS I
Vies de passeig

. Recuperar camins de terra

. Senyalètica sobre la biodiversitat del parc
Zones de picnic

. Taules de ping pong

. Més bancs i taules

. Reduïr nombre de taules de picnic

. Anclar taules de picnic i bancs

. Bancs orientats a les vistes que té el parc

. Eliminar banc de la ZE14

. Incorporar taules de picnic a l’ombra

. Arranjar taules i bancs

. Afegir taules de ping pong a ZE1
Mirador

. Mantenir la creu

. Modificar la creu per integrar-la al parc

. Netejar la zona del voltant del mirador

. Redissenyar l’espai del mirador

. Torre de guaita

. Afegir bancs amb ombra

. Afegir font sota el mirador
Àrea d’esbarjo de Gossos

. Reparar l’espai i els elements de l’àrea

. Nova àrea d’esbarjo de gossos

. Formació / sensibilització sobre animals domèstics

. Transformació de IF2 a àrea d’esbarjo de gossos
WC

. Manteniment wc

. Incrementar wc

. Incrementar franja horària d’obertura al públic dels wc

. WC vigilats

. WC mòbils

ELEMENTS I ESPAIS II

Parcs Infantils
. Fonts d’aigua lúdiques
. Afegir tobogans pel parc
. Parc infantil amb tirolina
. Parcs infantils adaptats
. Afegir jocs infantils per a diferents franges d’edat
. Millorar estat d’espais i elements dels parcs infantils
. Transformar el sòl de terra per cautxú
. Nova font a IF2
. Cartells dissuassoris per evitar que els gossos entrin als espais infantils

Pista de petanca
. Convertir en zona esportiva
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. Convertir en àrea infantil

. Convertir en zona per joc de ping pong

. Convertir en zona de jocs d’aigua
Pista de volei

. Dinamitzar la pista de volei

. Afegir il·luminació a la pista

. Augmentar el reixat

. Transformar en pista polivalent
Pista de bàsquet

. Incorporar cistella de bàsquet

. Reubicar zona de bàsquet
Nous espais i/o elements

. Pista multiesportiva

. Cal·listènia

. Escenari fixe

. Poliesportiu

. Guingueta

. Pèrgola

. Mòdul educatiu

. Parc gimnas per gent gran

. Convertir esplanades en zona de gimnas per gent gran

. Skatepark

. Piscina Municipal

. Hamaques

. Rocòdrom

. Zona per jocs de taula

. Pintar un mural a la pared del Camp de Futbol

. Espai per estudiar amb ombra

. Afegir arbrat

. Incorporar zones verdes trepitjables

. Afegir zones de flors i jardins

. Construir un camp de futbol públic

. Construir un camp de futbol sala
Elements bàsics

. Afegir més fonts al parc

. Netejar o canviar la reixa del Camp de Futbol

. Augmentar les papereres

. Arranjar senyalització del parc
 Afegir papereres de reciclatge



 

  
 

 

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

PROPOSTA PUNTS MÒBILS AL CARRER 

RESULTATS DE CARRER 
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SORTIDA 1.  PUNT MÒBIL AL CARRER 

Dades de l’activitat 

Dia de l’activitat 17 de juny de 2021 

Durada de l’activitat De 16h a 19h  

Lloc de l’activitat 'Comerç al carrer' c/Cadí 
'Vecina baja tu silla' Pç. Darnius 
 

 

Objectius de l’activitat: 

 Informar a les veïnes del procés participatiu per la remodelació del Parc 

 Comunicar els espais de participació del procés: sessions participatives de 

debat obertes a la ciutadania. Sessió de problemàtiques i usos actuals i 

sessió de propostes de nous usos i àmbits d’intervenció 

 Recollir informació sobre les problemàtiques de convivència i d’aspectes 

urbans. 

 Recollir informació sobre els usos actuals del Parc 

 Recollir propostes concretes per la remodelació del parc en quant a nous 

usos i elements i àmbits d’intervenció 

Estructura de la trobada 

 Recorregut d’unes 3h per la tarda, per dos  punts significatius en el marc de 

l’inici de la Festa Major del barri del Turó de la Peira. 

 La proposta és informar i fer participar a la gent que s’apropi a l’estand i 

donar els documents comunicatius del procés (fulletó informatiu) 

 Animar a les persones que s’acostin o passin per l’espai del punt mòbil a 

mapejar quins espais del parc utilitzen habitualment i quins usos en fan; i 

localitzar espais i/o usos que voldrien incorporar en el parc i actualment no 

existeixen 

 Realitzar enquestes per a recollir informació de les problemàtiques i 

propostes de futurs usos del parc. 

Recull d’usos i propostes al plànol 

Es recollirà a través d’un plànol informació sobre els recorreguts habituals de les 

usuàries del parc per reconèixer quins espais ocupen. La proposta serà que cada 

persona pugui senyalitzar tres punts/aspectes positius del parc en el seu ús habitual, 3 

aspectes que no funcionen i propostes de millora del parc. 

Què volem recollir? 

 Per on et mous pel parc? 



 

  
 

 

 3 aspectes i llocs que t’agraden i 3 aspectes/llocs que no t’agraden (ja sigui per 

l’ús, configuració de l’espai, biodiversitat, etc..)  

 Propostes de millora del parc 

Com ho recollim? 

Marquem el recorregut amb bolígraf i posem 3 gomets de color taronja pels aspectes 

que no funcionen i 3 gomets de color lila pels aspectes - llocs que funcionen, t’agraden. 

Amb un postit recollim la informació. En un altre mapa, ubiquem les propostes de 

millora del parc, coloquem un postit verd a la zona on es vol situar aquest canvi i 

anotem quin és. 

Resultats de la sortida 

1. Resum del recorregut i les participants 

Nombre de persones que han 
fet ús del punt mòbil 

11 

Gènere de les persones 
participants 

           masculí            femení            no binari 
                 6                    5 

Ubicació del punt mòbil C/Cadí i Plaça Darnius 

 

2. Valoració i resum de les intervencions realitzades durant el recorregut per a tenir una 

descripció del desenvolupament de la sortida i les propostes.  

 El punt mòbil ha estat molt actiu i s’ha aconseguit un bon nombre de persones 
participants, així com d’altres interessades en el procés de rehabilitació del Parc. 

 La ubicació del punt mòbil coincident amb l’inici de la Festa Major ha facilitat el 
contacte i apropament de molta població que aprofitava l’ambient festiu al barri. 

 La població ha estat molt diversa en quant a franja d’edat, essent tanmateix 
moltes persones entrevistades joves o franja adulta. 
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SORTIDA 1.  PUNT MÒBIL AL CARRER 

Dades de l’activitat 

Dia de l’activitat 27 de maig de 2021 

Durada de l’activitat De 10:30h a 14h i de 16h a 19h  

Lloc de l’activitat Parc del Turó de la Peira i  
entorns del  barri de Can Peguera i Turó de la Peira 

 

Objectius de l’activitat: 

 Informar a les veïnes del procés participatiu per a la remodelació del Parc 

 Comunicar els espais de participació del procés: sessions participatives de 

debat obertes a la ciutadania. Sessió de problemàtiques i usos actuals i 

sessió de propostes de nous usos i àmbits d’intervenció 

 Recollir informació sobre les problemàtiques de convivència i d’aspectes 

urbans. 

 Recollir informació sobre els usos actuals del Parc 

 Recollir propostes concretes per la remodelació del parc en quant a nous 

usos i elements i àmbits d’intervenció 

Estructura de la trobada 

 Recorregut d’unes 3 hores pel matí i 3h per la tarda, per quatre/5  punts 

significatius del Parc i dels equipaments del seu entorn on s’ha detectat que 

hi pot haver activitat en la franja horària que  

 La proposta és informar i fer participar a la gent que s’apropi a l’estand i 

donar els documents comunicatius del procés (fulletó informatiu) 

 Animar a les persones que s’acostin o passin per l’espai del punt mòbil a 

mapejar quins espais del parc utilitzen habitualment i quins usos en fan 

 Realitzar enquestes per a recollir informació de les problemàtiques i 

propostes de futurs usos del parc. 

Recull d’usos i propostes al plànol 

Es recollirà a través d’un plànol informació sobre els recorreguts habituals de les 

usuàries del parc per reconèixer quins espais ocupen. La proposta serà que cada 

persona pugui senyalitzar tres punts/aspectes positius del parc en el seu ús habitual i 3 

aspectes que no funcionen.  

Què volem recollir? 

 Per on et mous pel parc? 

 3 aspectes i llocs que t’agraden i 3 aspectes/llocs que no t’agraden (ja sigui per 

l’ús, configuració de l’espai, biodiversitat, etc..)  



 

  
 

 
Com ho recollim? 

Marquem el recorregut amb bolígraf i posem 3 gomets de color taronja pels aspectes 

que no funcionen i 3 gomets de color dia pels aspectes - llocs que funcionen, t’agraden. 

Amb un postit recollim la informació.  

Resultats de la sortida del matí 

1. Resum del recorregut i les participants 

Nombre de persones que han 
fet ús del punt mòbil 

 
14 

Edat mitjana de les persones 
participants 

36 
 

Gènere de les persones 
participants 

           masculí            femení            no binari 
                 5                      9 

Ubicació del punt mòbil Sortida IES Josep Pla, Can Peguera 

2. Valoració i resum de les intervencions realitzades durant el recorregut per a tenir una 

descripció del desenvolupament de la sortida i les propostes.  

 El punt mòbil del matí ha sigut molt tranquil. Ens hem desplaçat per la vora del 
parc sense entrar-hi intentant anar a punts més de reunió veïnal.  

 En general no hem trobat molta gent durant el recorregut i com que hem fet la 
volta per la zona del Fabra i Puig i el carrer de la Vall d’Ordesa, en aquest àmbit 
no hi ha entrades amb rampa i per tant no podíem accedir al Parc amb el 
dispositiu mòbil. 

 La primera parada ha estat a la sortida del pati de l’Institut Josep Pla, on hem 
pogut interactuar amb algunes estudiants alumnes. Hem realitzat dues 
entrevistes i s’han fet diverses intervencions sobre plànol recollint els espais que 
més agraden del parc, aquells que no tant i algunes propostes d’intervenció. Ha 
sigut positiu anar a un espai on podíem recollir la veu de les joves que fan ús del 
Parc tot i que la participació no ha estat molt elevada.  

 El següent punt de parada ha estat pel barri de Can Peguera. Al ser horari de 
matí, les intervencions amb el carretó no han estat molt nombroses.  

 Passejant pel barri hem parat en alguns punts estratègics, com la Plaça Darnius i 
la Plaça de Sant Francesc Xavier. La interacció en aquest barri ha estat amb veïns 
i veïnes d’entre 50 i 70 anys. 

 En total s’ha realitzat una entrevista i s’han  recollit força propostes i s’han 
detectat punts positius del Parc i punts a que no funcionen.   La major part de les 
propostes que han sortit tenen relació amb l’esport i la millora dels espais 
infantils, la millora de  l’accessibilitat sobretot als punts d’entrada del Parc i 
alguna proposta d’oci com la col·locació d’un quiosc.  

 Les zones que més agraden i que no és canviarien estan localitzades a l’àrea 
central del parc i per les zones de picnic de la vessant nord i oest. Les zones que 
menys agraden, que es considera que no funcionen tant o produeixen malestar 
són les zones properes al carrer Beret i al voltant del parc infantil IF-4.  

  



 

  
 

 
Resultats de la sortida de la tarda  

1. Resum del recorregut i les participants 

Nombre de persones que han 
fet ús del punt mòbil 

 
13 

Edat mitjana de les persones 
participants 

38 
 

Gènere de les persones 
participants 

           masculí            femení            no binari 
                5                        8 

Ubicació del punt mòbil Sortida de l’Escola el Turó, Zona picnic i parc infantil 
C/Beret, entorn de la Cosa Nostra i entorn Camp de 
Futbol 

 

2. Valoració i resum de les intervencions realitzades durant el recorregut per a tenir una 

descripció del desenvolupament de la sortida i les propostes. 

El punt mòbil de la tarda s’ha desenvolupat en dues fases degut a la impossibilitat de 

circular amb el carretó pel barri ja que es trobava en mal estat.  

La primera parada ha estat a la sortida dels infants de l’escola del Tur. Allà s’han 

realitzat algunes aportacions al carretó, tant a nivell d’espais que funcionen com els que 

no, i s’ha recollit alguna proposta. També s’han pogut realitzar 3 enquestes.  

A continuació la sortida ha continuat sense el carretó i s’han realitzat 10 enquestes. 

Aquestes s’han realitzat al passeig de la Peira, per la zona de l’accés del Carrer Beret, 

entorn la Cosa Nostra i la Tronada, a l’espai exterior del rocòdrom i la pista. Després 

s’han realitzat també varies enquestes a dins del Parc a la zona de pícnic de Beret, el 

Parc infnail IF-2 i els bancs del voltant. Finalment l’ultima parada ha estat entorn el 

camp de futbol aprofitant que és un horari que té molt ús i entra i surt força gent.  

Les edats de les participants en aquests espais i franja horària han estat força diverses, 

des de joves fins a gent gran i mares a l’espai infantil.  

En la realització de les enquestes el que més s’ha recollit és que el parc és un espai molt 

agradable per la seva naturalesa, que hi ha certes molèsties per l’ús inadequat i algunes 

accions com delinqüència i beure alcohol, i sobretot s’ha recollit molt la veu de que el 

mobiliari del Parc està en mal estat i que es podria millorar el manteniment, renovar i 

amplia. També s’ha recollit la veu d’augmentar els espais d’àrees de gossos més 

propers als accessos i sobretot ampliar en dimensions i elements de joc els parcs 

infantils de tot el parc en general.  

No s’ha recollit la zonificació dels espasis que funcionen i els que  no ja que no 

disposàvem del carretó i per tant  no podíem fer la dinàmica de diagnosi. 



 

  
 

 
  



 

  
 

 
Imatges de la Sortida 
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SORTIDA 1.  PUNT MÒBIL AL CARRER 

Dades de l’activitat 

Dia de l’activitat 29 de maig de 2021 

Durada de l’activitat De 10:30h a 14h i de 16h a 19h  

Lloc de l’activitat Parc del Turó de la Peira i  
entorns del Turó de la Peira 

 

Objectius de l’activitat: 

 Informar a les veïnes del procés participatiu per la remodelació del Parc 

 Comunicar els espais de participació del procés: sessions participatives de 

debat obertes a la ciutadania. Sessió de problemàtiques i usos actuals i 

sessió de propostes de nous usos i àmbits d’intervenció 

 Recollir informació sobre les problemàtiques de convivència i d’aspectes 

urbans. 

 Recollir informació sobre els usos actuals del Parc 

 Recollir propostes concretes per la remodelació del parc en quant a nous 

usos i elements i àmbits d’intervenció 

Estructura de la trobada 

 Recorregut d’unes 3 hores pel matí i 3h per la tarda, per quatre/cinc  punts 

significatius del Parc i dels equipaments del seu entorn on s’ha detectat que 

hi pot haver activitat en aquestes franges horàries 

 La proposta és informar i fer participar a la gent que s’apropi a l’estand i 

donar els documents comunicatius del procés (fulletó informatiu) 

 Animar a les persones que s’acostin o passin per l’espai del punt mòbil a 

mapejar quins espais del parc utilitzen habitualment i quins usos en fan; i 

localitzar espais i/o usos que voldrien incorporar en el parc i actualment no 

existeixen 

 Realitzar enquestes per a recollir informació de les problemàtiques i 

propostes de futurs usos del parc. 

Recull d’usos i propostes al plànol 

Es recollirà a través d’un plànol informació sobre els recorreguts habituals de les 

usuàries del parc per reconèixer quins espais ocupen. La proposta serà que cada 

persona pugui senyalitzar tres punts/aspectes positius del parc en el seu ús habitual, 3 

aspectes que no funcionen i propostes de millora del parc. 

Què volem recollir? 

 Per on et mous pel parc? 



 

  
 

 

 3 aspectes i llocs que t’agraden i 3 aspectes/llocs que no t’agraden (ja sigui per 

l’ús, configuració de l’espai, biodiversitat, etc..)  

 Propostes de millora del parc 

Com ho recollim? 

Marquem el recorregut amb bolígraf i posem 3 gomets de color taronja pels aspectes 

que no funcionen i 3 gomets de color lila pels aspectes - llocs que funcionen, t’agraden. 

Amb un postit recollim la informació. En un altre mapa, ubiquem les propostes de 

millora del parc, coloquem un postit verd a la zona on es vol situar aquest canvi i 

anotem quin és. 

Resultats de la sortida 

1. Resum del recorregut i les participants 

Nombre de persones que han 
fet ús del punt mòbil 

28 

Gènere de les persones 
participants 

           masculí            femení            no binari 
                 15                      13 

Ubicació del punt mòbil Plaça del CC Can Basté. 
Parc del Turó de la Peira (sector Fabra i Puig) 
Parc del Turó de la Peira (sector c/Beret) 

 

2. Valoració i resum de les intervencions realitzades durant el recorregut per a tenir una 

descripció del desenvolupament de la sortida i les propostes.  

 El punt mòbil del matí ha estat molt actiu i s’ha aconseguit un bon nombre de 
persones participants, així com d’altres interessades en el procés de rehabilitació 
del Parc. 

 La ubicació al Passeig Fabra i Puig, davant del CC Can Basté, en horari de matí i 
migdia de dissabte, ha facilitat el contacte i apropament de molta població que 
aprofitava el passeig o la compra del dissabte. 

 La població ha estat molt diversa en quant a franja d’edat, essent tanmateix 
moltes persones entrevistades de la franja de majors de 60 anys. 

 La sortida de la tarda, ha resultat menys participativa que la del matí, 
especialment en les dues primeres hores, una franja horària que no reuneix 
molta gent dins el Parc.  

 En les darreres dues hores, ens hem apropat a l’espai de la pista de volei, així 
com la pista de bàsquet, amb l’objectiu de donar veu i donar a conèixer el procés 
a un sector de persones usuàries habitualment excloses dels circuits de 
participació ciutadana 
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RECORREGUTS DE RECONEIXEMENT 

PASSEJADA AMB VEÍNAT NO USUARI DEL PARC 

3 DE JUNY 2021 
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PER A LA REMODELACIÓ DEL PARC DEL TURÓ DE LA PEIRA  

 

1ª PASSEJADA AMB VEÏNS I VEÏNES DEL BARRI QUE NO FAN ÚS DEL PARC 

Realització d’una passejada pel Parc del Turó de la Peira amb veïns i veïnes 

que, per diferents motius, no fan ús del Parc, han deixat de venir-hi en els 

darrers anys o en fan un ús molt esporàdic. 

A través de compartir experiències personals vinculades al Parc, la passejada 

ha de ser un espai per reflexionar sobre el Parc actual i, col·lectivament, 

construir propostes de canvi per recuperar el vincle d’aquestes persones amb 

el Parc. 

Dades de l’activitat 

Dia de l’activitat 3 de juny de 2021 

Durada de l’activitat De 18h a 20h  

Lloc de l’activitat Parc del Turó de la Peira  
 

 

Objectius de l’activitat 

 Recollir informació sobre antics usos i dinàmiques del Parc. 

 Recollir informació i reflexionar sobre els motius (urbanístics, personals, 

convivencials...) que han apartat a veïns i veïnes de fer ús del Parc. 

 Reconèixer les necessitats de certs col·lectius que fan un ús puntual del parc o 

que moltes vegades no l’utilitzen tot i ser veïns i veïnes del barri.  

 Reflexionar sobre els actuals usos, activitats i dinàmiques socials del Parc. 

 Recollir propostes concretes per la remodelació del parc en quant a nous usos i 

elements i àmbits d’intervenció. 

Estructura de la trobada 

 Es realitzen 2 recorreguts en simultani per diferents espais del Parc.  

 Cada grup ha estat dinamitzat per l’equip facilitador de Voltes, respectant les 

mesures de seguretat sanitàries per la COVID-19 

 En aquests recorreguts s’analitzen les diferents variables de la configuració 

urbana, convidant a les veïnes a reconèixer l’espai des de diferents mirades. 

 El recorregut es va desenvolupar de la següent manera:  

 Trobada inicial per presentar-nos i presentar la dinàmica. 

 Diàleg apreciatiu sobre experiències passades:  
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■ Recollida d’històries i records personals positius relacionats amb 

el vincle del veïnat amb el Parc (posar més èmfasi en la memòria 

i el vincle emocional) 
Preguntes guió: 

1. Records: Comparteix breument un record del passat en el Parc. 

2. Usos: Quins usos es realitzaven en el passat al Parc? Perquè es van 

deixar de realitzar? Tenen sentit actualment? 

3. Característiques: Quins canvis ha viscut el Parc en els darrers anys 

(espais, entrades...) 

■ Identificació de necessitats/pors generals: 

Què els ha allunyat del Parc? Com s’ha donat el distanciament? 

 Selecció conjunta d’espais rellevants per realitzar el recorregut. (Incentivar el record 

d’espais històrics que hagin canviat (a nivell físic o social) 

 Recorregut amb parades escollides pel grup.  

■   Potencialitats i visualització:  

 Es tracta de detectar els usos i activitats que el veïnat 

identifiqui en cada espai i reflexionar sobre aquests, 

buscant el reconeixement dels usos i usuaris actuals. 

 Detectar aspectes urbanístics que puguin generar 

afectació. 

 Imaginació: Partint de les experiències passades i els usos 

i característiques actuals, visualitzar conjuntament 

propostes de millora per buscar la reconciliació del veïnat 

amb el Parc. 

 Espai final de debat i mapeig conjunt per abordar les  percepcions i 

problemàtiques del parc relacionades amb la convivència o els usos 

actuals. Compartir amb el mapa amb el recorregut marcat.  

Proposta de recollida de la informació 

 Recollim el reconeixement dels espais i els usos actuals a través de les 

següents categories que ens impliquen mirar l’espai: 

 ACCESIBILITAT. És un espai accessible? 

 SEGURETAT. Et sents segura en aquest espai? En quins moments si i/o no? Què 

fa que et sentis insegura? (il·luminació, ús , visibilitat...) 

 ESTAT DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT D’ELEMENTS I ESPAIS. 

Conservació bo o dolent? Net o brut? 
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 BIODIVERSITAT. Has vist o sentit algun animal? És un espai tranquil per la 

fauna? Reconeixes alguna espècie? 

 QUALITATS FÍSIQUES DE L’ESPAI. Sol/ombra, vent , soroll, molta gent, poca, 

està equipat?  

 ACTIVITATS HABITUALS. Què fas? Quan?   

 

Resultats de la sortida grup 1 

Valoració i resum de les intervencions durant el recorregut per a tenir una descripció 

del desenvolupament de la sortida i de les participants,  

RUTA A Punt de sortida: taules de picnic del c/Beret 

Nombre de persones que han 
fet el recorregut 

9 persones 
 

Edat mitjana de les persones 
participants 

60 anys 
 

Gènere de les persones 
participants 

   masculí            femení            no binari 
      3                       6 

Parades dins del recorregut ZE1 – PICNIC - C/BERET 
IF1 - PARC INFANTIL 
ZE6 – BANCS I ESPLANADA  
ZE13 – PICNIC 
ESPLANADA ACCÉS CAN PEGUERA 
ZE9 – BANCS I ESPLANADA 
VIES DE PASSEIG I ZONA NORD DEL PARC (CAN PEGUERA) 
 

 

2. Valoració i resum de les intervencions realitzades durant el recorregut per a tenir 

una descripció del desenvolupament de la sortida i les propostes.  

Abans d’iniciar el recorregut pel Parc, ens asseiem a les Taules de Picnic del c/Beret 

per presentacions i compartir històries i records personals relacionats amb el Parc del 

Turó de la Peira. La majoria de participants son majors de 65 anys i comparteixen 

vivències des dels anys 70. 

 Recorden el parc sense asfaltar i es ressalta la idea que, aleshores, era un bosc 
salvatge (semblant a Collserola). Es recorda que l’actual espai de la Cosa Nos-
tra era una església, així com la representació de la Verge a l’actual zona 
d’esbarjo de gossos, on es realitzava una “romeria” des de la parròquia del 
barri. 

 Es comenta que pujaven sovint al Parc a passar el matí o la tarda, ja fossin per-
sones adultes com pares i mares amb les criatures, que deixaven córrer lliure-
ment pel Parc. S’afirma que el Parc era el pulmó del barri i que, durant els anys 
80 i 90 no hi havia altres parcs per la zona. 
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 Es recorda que fa uns anys hi havia un guarda al Parc o l’existència també d’un 
quiosc-bar. 

 Es comenta que els pícnics i les “parrillades” eren activitats habituals els caps 
de setmana al Parc. Es manté un breu debat de com aquesta activitat ha estat 
apropiada els darrers anys per nacionalitats estrangeres i els recels que alguna 
vegada generen aquestes activitats. 

 A nivell de dinàmiques socials conflictives, es recorda que durant els anys 80 o 
90, existien en determinats punts del Parc activitats de consum de substàncies, 
essent greu la presència de persones amb consum d’heroïna, mitjançant injec-
tables. 

 També a nivell de dinàmiques, existeix una tendència en afirmar que fa pocs 
anys, hi havia més sensació d’inseguretat que en el present. Es manté un de-
bat, diferenciant la percepció d’inseguretat incentivada per la rumorologia soci-
al versus la realitat delictiva. 

 
OBSERVACIONS GENERALS 
 

 Les persones assistents a la sessió, gairebé totes passaven dels 70 anys. 
D’aquestes, 4 persones afirmen no venir pràcticament mai al Parc en els darrers 
anys per l’esforç d’haver d’arribar fins a les entrades, des dels “barris més bai-
xos” (Zona de Pi i Molist). Hi ha, a més, la percepció de que el Parc no està molt 
connectat amb el carrer.  

 Un veí, habitual usuari del Parc, afirma que les entitats i centre educatius han 
augmentat molt les seves activitats en els darrers mesos, considerant el con-
junt com un valor positiu en les dinàmiques del Parc. 

 Al llarg del passeig, es va comentant que ni bancs ni taules de pícnic estan cor-
rectament fixats al terra, fet que genera el constant desplaçament d’aquests 
elements per diferents àrees del Parc, amb la conseqüent degradació d’aquests. 
Es sol·licita una millor fixació d’aquests elements als espais i esplanades més 
adequats per disposar de bancs o taules de pícnic. 
 

ZE1 – Picnic – c/Beret 

- Espai: 

En relació a l’espai, la valoració és, en general, positiva. Es considera un espai 

que no ha de canviar a nivell de característiques urbanístiques o físiques, i que 

les dinàmiques socials, en general, son positives i han millorat darrerament. 

- Manteniment:  

Han d’arreglar o canviar tots els bancs i taules de pícnic, doncs es valora que es 

troben en un estat de conservació molt dolent. 

Així mateix, es donen queixes sobre la falta de civisme relacionat amb la 

brutícia que generen certes dinàmiques socials. Cal millorar la neteja de l’espai. 

- Elements: 

Es troba a faltar una rampa d’accés a aquest espai, doncs l’única existent 

propera és la de l’entrada de la Cosa Nostra. 

 
IF1 – Parc Infantil 
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-  Espai: 

La valoració d’aquest espai infantil és molt negativa. La descriuen com un 

“espai molt pobre”. Coincideixen en que no portarien als seus néts i nétes aquí 

a jugar. 

- Elements: 

Queixes en relació a la sorra. Es valora més positivament els nous terres de 

goma d’alguns espais infantils. 

Els elements de joc son insuficients i es troben degradats.  

Es comenta del mal ús dels espais infantils per part d’algun usuari amb gos, 
que entra a la zona infantil. Es demana més cartells dissuassoris per aquesta 
qüestió.  

 
Vies de passeig de vessant nord (Can Peguera) 

-  Espai: 

La valoració general de tota la vessant nord del Parc és molt positiva, apreciant 

el valor de la biodiversitat i la frondositat de la vegetació. 

- Manteniment: 

Es donen queixes generalitzades respecte al manteniment de les vies, 

observant-se restes de vegetació (fulles, terra...) al llarg de tot el recorregut. Es 

considera que les vies es troben brutes. La solució, comenten, passa per una 

major presència dels equips de Parcs i Jardins o neteja del Parc. 

Així mateix, s’observen diferents vies de passeig que es troben malmeses per 

el creixement de les arrels dels pins, generant-se una malformació de l’asfalt i 

essent perillós pel passeig. No es troba la manera de solucionar aquest fet. 

- Elements: 

S’observa que els panells de senyalització es troben força deteriorats i que hi 

ha diversos errors de senyalística. Es considera necessari repensar i canviar els 

panells de senyalització del Parc. 

 
ZE6 / ZE13. Zona bancs, zona pícnic i esplanada entrada Can Peguera 

-  Elements: 

Es generalitzada la sensació que en aquesta vessant del Parc hi falten bancs per 

asseure’s. Es coincideix en que és la zona del Parc més tranquil·la i que els usos 

han d’estar relacionats amb passeig, estància i relació tranquil·la, així com 

també usos esportius individuals. Es proposa principalment la col·locació de 

més bancs (no taules de pícnic), així com una petita instal·lació de màquines 

per a fer exercici (possible cal·listènia). 

Es recorda que un antic guarda del Parc, havia posat noms a les diferents 

esplanades i arees del Parc. Es proposa que es posin novament noms a les 

diferents àrees o esplanades del Parc, per ajudar a ubicar a les persones 

usuàries. 

ZE9. Zona bancs i esplanada / Zona Passeig Fabra i Puig  
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- Espai: 

Es remarca que aquesta zona del Parc és la de major activitat i afluència de 

persones i que ha de diferenciar-se de la vessant nord. 

Es comenta, a nivell d’espai físic i manteniment, que la gespa es troba en molt 

mal estat per la circulació i estada constant de persones i gossos. Es comenta la 

possibilitat de privar el pas, però es considera una proposta molt dificultosa. 

S’acaba valorant que la gespa convida a les persones a asseure’s i no es troben 

solucions al mal estat de la gespa. 

- Elements: 

Es valoren correctes els elements que hi ha, considerant-se els Parc Infantils de 

la zona, els millors del Parc. Es demana que es tornin a tancar els espais 

infantils, doncs en els darrers temps, s’ha retirat el tancat d’ambdós espais. 

Es comenta, així mateix, la instal·lació d’un petit quiosc-bar, amb venta de 

refrescos i/o gelats.  
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Resultats de la sortida grup 2 

Valoració i resum de les intervencions durant el recorregut per a tenir una descripció 

del desenvolupament de la sortida i de les participants,  

RUTA A Punt de sortida: taules de picnic del c/Beret 

Nombre de persones que han 
fet el recorregut 

7 persones 
 

Edat mitjana de les persones 
participants 

Varietat: 2 joves estudiants, 2 persones jubilades, 3 d’entre 
30 a 50 anys 
 

Gènere de les persones 
participants 

   masculí            femení            no binari 
      4                       3 

Parades dins del recorregut ZE1 – PICNIC – C/BERET 
SP2 - PETANCA 
IF1 - PARC INFANTIL 
SP3 – CAMP DE FUTBOL 
IF2- PARC INFANTIL 
ZE10- BANCS I ESPLANADA 
ZE8- BANCS I ESPLANADA 
M1 – MIRADOR 
ZE3- BANCS I ESPLANADA 
- ZONA AMAGADA NO CONEMPLADA 
ZE9 – BANCS I ESPLANADA 

 

 

2. Valoració i resum de les intervencions realitzades durant el recorregut per a tenir 

una descripció del desenvolupament de la sortida i les propostes.  

Abans d’iniciar el recorregut pel Parc, ens asseiem a les Taules de Picnic del c/Beret 

per presentacions i compartir històries i records personals relacionats amb el Parc del 

Turó de la Peira. Hi ha 2 dones majors, 2 joves que acaben d’arribar al barri en un nou 

ateneu (la canadenca) que han obert que s’han presentat al barri, un veí de 

l’associació de veïns del barri del Turó de la Peira (35 anys aprox), una altra persona 

d’aproximadament 40 anys vinculat a l’associació de comerciants del barri del Turó de 

la Peria i una dona d’uns 50 anys que passeja el gos. 

S’hi comença explicant records més antics dels anys 50-60 fins a memòria més recent 

de 10-15 anys abans. 

 Un parc molt: familiar, era «el nostre parc», hi fèiem l’enterrament de la 

sardina! El camp de futbol era una cantera! 

 Es recorda un merendero-xirignuto que es trobava a prop de l’antic quarter de 

la guàrdia civil, a can Peguera, actual Casal de la Gent Gran, sembla que es 

trobava a prop dels horts urbans de Can Peguera. 
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 Era una muntanya no un parc! No tenia asfalt als carrers, era més salvatge, 

més natural, més muntanya. 

 És un pulmó de Barcelona, ja voldrien altres barris tenir un parc així! 

 El barri era com un poble. 

 La gent malalta la enviaven al Parc a millorar-se, per la respiració etc... 

 Es recorda que hi havia un joc infantil tipus tirolina al ZE2. 

 Al ZE11 s’hi reunien a fer botellón amb els amics. 

 Es colaven al Institut Josep Pla per jugar a futbol perquè no hi havia cap altre 

lloc al barri. 

 El parque era el «verano» 

 Es recorda l’existència d’uns túnels, antigues mines d’aigua que arribaven fins 

a «les basses» sembla que també foren refugi antiaeri. 

 

OBSERVACIONS GENERALS 
 

 Es comenta que el parc està brut i deixat i el mobiliari fet malbé, de fet la taula 
on seiem es troba precàriament subjecte, torta amb els bancs en equilibri ines-
table. 

 Durant el camí observem fins a 3 vegades el camió dels serveis de neteja del 
Parc. 

 Durant el trajecte al qual ens acompanya també la Cristina, la mediadora de 
carrer que treballa al Parc, s’ha d’intervenir en una baralla entre infants. 

 Es comenta que el parc està molt encarat a fer PICNIC moltes taules, pocs usos 
alternatius, per això les activitats que s’hi fan són de picnicn i beure, perquè no 
hi ha gaires espais habilitats per fer-hi res més...POCA OFERTA I VARIETAT 
D’USOS.  

 No és un parc on la gent vingui a dinar a l’espai de temps lliure de la feina... és 
un parc on es ve després de treballar i al cap de setmana com a oci i desconne-
xió. 

 Els accessos al parc des del barri Turó de la Peira són tots amb escales! Cap 
accessible. 

 
 
 
 
ZE1 – Picnic – c/Beret 

- Espai: 

En relació a l’espai, la valoració és, en general, positiva.  

- Manteniment:  

Han d’arreglar o canviar tots els bancs i taules de pícnic, doncs es valora que es 

troben en un estat de conservació molt dolent. 

Així mateix, es donen queixes sobre la falta de civisme relacionat amb la 

brutícia que generen certes dinàmiques socials. Cal millorar la neteja de l’espai. 

- Elements: 
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caldria moure les taules picnic cap a un lloc més allunyat de les cases 

per què no es molesti la gent a la nit amb el xivarri? I els avis que hi 

juguen cada matí? Com es pot compaginar l’ús matinal que en donen els 

avis amb el nocturn més encarat als joves i a la beguda i a la música? 

 
SP2 – Pista de petanca 

Està en desús, ningú juga a petanca. Hi ha uns infants ballant i fent 

coreografies a un dels extrems de la pista 

 

- Proposta:  
Habilitar-hi espai de jocs infantils. Integrar l’Amor de Dios, podria fer-se 
una rampa d’accés i ubicar-hi el parc infatil pels infants que venen de 
l’Amor de Dios. 

 
IF1 – Parc Infantil 
 

Es comenta que hi havia hagut en un passat recent taules de ping-pong quan hi 

hagué una petita «febre» a barcelona que s’en posaven moltes, ara és un parc 

infantil que es valora precari i petit. 

- Manteniment:  
«fa pena»  
 

- Elements: 
cada cop hi ha menys papereres és com si pensessin que traient 
papereres la gent embrutirà menys o consumirà menys. 
 

- Proposta: 
Col·locar-hi calistèmia? 

SP1 – Bàsquet 
 

Tot i que no s’hi creua es fan comentaris sobre la pista de bàsquet. Es valora 

negativament que el jovent relacioni PARC amb CONSUM d’alcohol. Es parla 

d’incivisme. Molesta la normalització del consum d'alcohol al parc... 

- Espai: 
mal ubicat un espai amb molta activitat diferent a l’entrada de cap de 
setaman al camp de futbol, la cistella està molt mal ubicdada. «no té 
sentit» 

 
- Proposta: 

Posar-hi la calièmia 
 

IF1 – Parc Infantil 
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Es comenta que hi havia hagut en un passat recent taules de ping-pong quan hi 

hagué una petita «febre» a Barcelona que se'n posaven moltes, ara és un parc 

infantil que es valora precari i petit. 

- Espai: 
 

- Manteniment:  
«fa pena»  
 

- Elements: 
cada cop hi ha menys papereres és com si pensessin que traient 
papereres la gent embrutirà menys o consumirà menys. 
 

- Proposta: 
Col·locar-hi calièmia? 
 

Pas al voltant del camp de futbol 
 

- Espai:  
Es comenta que hi ha camins que han d’estar asfaltats per cotxes, però 
no tots per a poder recuperar idea de muntanya. 
 

- Manteniment:  
Hi entren molts cotxes al parc! 

 
- Elements: 

cada cop hi ha menys papereres és com si pensessin que traient 
papereres la gent embrutirà menys o consumirà menys. 
 

- Proposta: 
Camins no principals on no cal pas de vehicles de manteniment que 
siguin de terra compactada. Millor per córrer i tenir accés a la natura. 
Pintar un mural al mur del camp de futbol que és molt avorrit. 

 

ZE10 
 
A partir d’aquest punt s’observa molta més vareitat de plantes i espècies vegetals. 
Sembla que és on s’hi realitza zumba perquè és un espai ampli. 
 

- Espai:  
parc infantil molt petit explana gran. Mal ubicat, sembla que està lluny, 
poc accessible.... hi venen la gent del Amor de Dios. 
 

 
- Elements: 
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Un sol gronxador molt petit, pocs elements, hi van treure la font fa 2 anys! 
Abans hi havia font. 

 
 

- Proposta: 
ha de tenir més fonts i llocs d’aigua el parc 

 
 

ZE2 

 
Hi ha les millors vistes, es veu i controla tota la vessant oest, fins a horta. 

- Manteniment:  
Abans hi havia més pins, quan cauen no replanten. 
Falta manteniment als jardins: alguns diuen que després del 
confinament és com millor ho han trobat. En tot cas, hi ha discrepàncies 
però estan d’acord que no s’entenen els criteris de parcs i jardins en el 
manteniment del sotabosc i els parterres. 
 

- Elements: 
Hi havia haut aquí la tirolina que hi jugàvem de petits! 

 

ZE8 

 
“és el meu racó prefrit del parc, tranquil i poc concorregut”. S’observa que no te 
taules només bancs. 
 
 

- Espai:  
Amagat, omrívol i tranquil 
 

- Elements: 
No hi ha taules i per això és un lloc més tranquil de bancs, més introspectiu. 

 

M1 mirador 
 
Es comenta que no saben la història de la creu qui la va col·loca, quan? Congrés 
eucarístic? Algú comenta que abans era de fusta! Es comenta inclús que hi havia 
canons antiaeris,... havien estat camps privats... té més rellevància històrico-religiosa 
la cova (joc de gossos) on hi havia la vegre? 

 
Es comenten els perills del turisme i les virtuts de tenir més visitants... 
 

- Espai:  
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- Manteniment:  
baranes fetes caldo, 
 

- Elements: 
Molt pocs elements, falten bancs, elements d’observació, i ifnormació com 
taulells informatius. 
Es debat sobre el fet de tenir un element religiós excolent aun parc públic, es 
debat si el símbol de la creu trascendeix el simbolisme religiós, es comenta 
l’activitat que la parròquia realitza fent un viacrucis. 

 
 

- Proposta: 
posar una torra de guaita 
posar panells informatius del què es veu, explicant les vistes i la 
memòria històrica del lloc i els elements geogràfics: a quina alçada 
estem? Donar-li categoria de cim. 

 
Es parla dels camins esporàdics entre el mirador i altres llocs al voltant del 
camp de futbol. Es diu que és un lloc on s’hi «pixa» molt. 
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1ª PASSEJADA NO MIXTA AMB DONES DEL BARRI 

Dades de l’activitat 

Dia de l’activitat  25 de maig de 2021 

Durada de l’activitat De 18h a 20h  

Lloc de l’activitat Parc del Turó de la Peira  
 

 

Objectius de l’activitat: 

 Recollir informació sobre les problemàtiques de convivència i d’aspectes 

urbans. 

 Recollir informació sobre els usos actuals del Parc 

 Recollir propostes concretes per la remodelació del parc en quant a nous usos i 

elements i àmbits d’intervenció 

 Reconèixer les necessitats de certs col·lectius que fan un ús puntual del parc o 

que moltes vegades no l’utilitzen tot i ser veïns i veïnes del barri.  

 Identificar els aspectes físics, socials i funcionals que influeixen a la vida 

quotidiana entorn el parc des de  l’experiència de les persones veïnes  

Estructura de la trobada 

 Es realitzaran 2 recorreguts en simultani amb grups de dones per diferents 

espais del Parc. Es plantegen 2 recorreguts diferents per arribar a més zones 

del Parc i recollir el màxim d’informació. 

 Cada grup estarà dinamitzat per una facilitadora de Voltes, i estarà format per 

10 dones per respectar les mesures de seguretat sanitàries per la COVID-19 

 En aquests recorreguts s’analitzen les diferents variables de la configuració 

urbana, convidant a les veïnes a reconèixer l’espai des de diferents mirades. 

 El recorregut es desenvoluparà de la següent manera:  

 Trobada inicial per presentar-nos i presentar la dinàmica 

 Recorregut programat amb unes 10 parades. A cada parada es faran 

preguntes per generar debat i recollir informació de l’espai. Les 

dinamitzadores omplirem una fitxa de reconeixement. 

■ Cal posar més èmfasi en la percepció vivencial, els espais segurs 

i còmodes, la facilitat de l’espai per a desenvolupar les activitats, 

etc 
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■ Al recorregut amb persones que no fan ús: posar més èmfasi en 

la memòria, en com feien ús en el passat del Parc. Com era el 

Parc abans? Vincle emocional històric. Perquè no en fan ús a dia 

d’avui... objectiu: entendre perquè ja no són usuàries del parc i 

que tornin a reconèixer i reconciliar-se amb el parc.  

 Espai final de debat i mapeig conjunt per abordar les  percepcions i 

problemàtiques del parc relacionades amb la convivència o els usos 

actuals. Compartir amb el mapa amb el recorregut marcat.  

Proposta de recollida de la informació 

 Recollim el reconeixement dels espais i els usos actuals a través de les 

següents categories que ens impliquen mirar l’espai: 

 ACTIVITATS HABITUALS. Què fas? Quan?   

 ACCESIBILITAT. És un espai accessible? 

 SEGURETAT. Et sents segura en aquest espai? En quins moments si i/o 

no? Què fa que et sentis insegura? (il·luminació, ús , visibilitat...) 

 ESTAT DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT D’ELEMENTS I ESPAIS. 

Conservació bo o dolent? Net o brut? 

 BIODIVERSITAT. Has vist o sentit algun animal? És un espai tranquil per 

la fauna? Reconeixes alguna espècie? 

 QUALITATS FÍSIQUES DE L’ESPAI. Sol/ombra, vent , soroll, molta gent, 

poca, està equipat?  

 Preguntes per a generar l’espai de debat i tancament final  

 Sobre el recorregut 

■ Hi ha algun element, racó per on hem passat que identifiqueu 

com un lloc important, que s’utilitza habitualment?  

■ Els espais per on hem passat, t’imagines que poden canviar d’ús 

o et semblaria bé mantenir-ho? 

 Sobre el Parc en general 

■ Quines zones utilitzes habitualment dins del Parc i quines no? 

■ Hi ha algunes zones que us generin malestar?  

■ Quines zones del Parc t’agradaria canviar? Hi ha alguna activitat 

que voldries fer i no pots? On la faries? 
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Resultats de la sortida grup A 

1. Resum del recorregut i les participants 

Ruta A Punt de sortida: accés escales C/Travau 
Punt d’arribada: accés escales Can Peguera 

Nombre de participants 7 dones 
Alexandra Lopez (consellera) 
Carlota Lopez (pla comunitari) 
Grey Recio (ass dones domincanes) 
Marta Marruedo (la Canadenca) 
Silvana Mendoza (AFA Amor de dios) 
Esther (CEE Turo) 
Presencia (veïna) 

Edat mitjana de les  
persones participants 

50 
 

Gènere de les persones  
participants 

               masculí            femení            no binari 
                                             x 

Parades dins del  
Recorregut 
 

IF2 - PARC INFANTIL 
AG1 - ÀREA PER GOSSOS 
ZE2 – PICNIC 
ZE3 - BANCS ESPLANADA  
ZE8 – BANCS I ESPLANADA 
ZE10 – BANCS I ESPLANADA 
ZE13 – PICNIC 
M1 - MIRADOR 

 

 

2. Valoració i resum de les intervencions realitzades durant el recorregut per a tenir 

una descripció del desenvolupament de la sortida i les propostes.  

Per iniciar la ruta voregem el Parc des de la rampa d’entrada del rocòdrom de la Cosa 

Nostra fins arribar a l’entrada de les escales del C Travau. Aprofitem aquest inici per 

comentar la relació del parc amb el carrer i els barris que el rodegen. Alguns 

reflexions que es recullen:  

 Percepció de que el parc no està molt connectat amb el carrer.  

 Visualment no es veu què hi passa i no convida a entrar, tant per al topografia 
com per les tanques que el separen. 

 Els límits del Parc no són espais amables, no conviden a entrar. 
 Proposta sense consens dins del grup de tancar el Parc per les nits per evitar 

dinàmiques conflictives de botellón, delinqüència, etc.. 
Seguim el recorregut segons les parades marcades i de cada punt es recull la 
informació següent:  
 
IF2 - Parc infantil 
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 Espai molt pobre, només té dos jocs., poc dinàmic 
 Falten elements de joc, sino es converteix en un espai molt competitiu i no 

convida  les famílies a portar els seus infants perquè és genera conflicte.; no es 
genera joc en equip 

 Tipus de materials dels elements de joc i el terra els agrada, millor elements 
naturals, sorra fusta…  

 No s'utilitza com a parc infantil, s’utilitza més com a pipican.  
 És un espai petit. El lloc on està situat és agradable, però les dimensions i tipus 

d’elements no són suficients 
 
ZE10 - Bancs i esplanada 

 Zona agradable amb sol 
 Bancs en mal estat 

ZE2 - Picnic 
 No l’han utlitzat mai 
 Zona freqüentada més per grups de joves que volen més “intimitat” 
 taules en mal estat 
 Percepció de que és una zona poc segura:  

o poca il·luminació 
o  molt tancada, poca visibilitat 

 
ZE8  -  Bancs i esplanada 

 No hi van mai 
 Creuen que és més una zona de pas que per estar 
 Disposició dels bancs un davant de l’altre senten que pot incomodar.  
 Es percep com un racó, no els hi agrada perquè és massa tancat 

 
M1 - Mirador 

 Espai on van sovint algunes de les participants.  
 Usos freqüents: per passejar,  prendre el sol, fer estiraments quan fan esport, 

fer fotos i contemplar la vista… 
 És un element de referència dins del parc, caldria senyalitzar més els camins 

per arribar-hi.  
 Falten bancs. És un espai que es presta per venir a descansar.  
 Percepció de que é sun epsai molt gris.  
 Paviment dur, en mal estat i desagradable 

 
AG1 - Àrea de joc per gossos 

 Percepció que és un espai poc segur, perillós: la paret es cau, etc.. 
 FAlten àrees per gossos més properes als accessos del parc, sino tots els 

parterres i camins del PArc es converteixen en zones de pipican amb caques 
pel mig.  

 Millorar l’estat de conservació general de l’espai 
 Mantenir aquest lloc com a picipican  i posar-ne més. No veuen un altre ús 

allà.  
 
ZE3 - Bancs i esplanada 

 Zona gradable, recollida i oberta al mateix temps. Entra el sol a la tarda.  
 FAlta de mobiliari, podria haver-hi més bancs i taules per estar en família, 

grups, etc  
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 A vegades hi van 
 Es comenta que és un punt de trobada dels infants amb adults quan passegen 

pel parc ja que els infants baixen del mirador pel mig del “bosc” i adults pel 
camí d¡escales o rampa i es troben allà.  

 
ZE13 - Picnic 

 Espai molt petit i recollit 
 No hi van mai 
 No hi ha mobiliari 

 
General 

 Es comenta que en totes les àrees infantils del parc hi ha pocs elements, i que 
els jocs són per infants petits, que falten jocs per infants més grans  

 Es comenta que el fet de que les taules de picnic siguin mòbils, fa que els 
usuaris les desplacin d’una àrea a l’altre, sobretot quan són zone samb una sola 
taula i petites a prop. Les taules mòbils es veu algo positiu per a poder generar 
més ambients o per usos puntuals tipus aniversaris ajuntar-les, però també es 
considera que si deixen un espai sense taula no està bé. Proposta de que hi 
hagi alguns elements de mobiliari mòbils i altres no?  

 En el recorregut cap al mirador es considera que falten bancs en certs punts per 
descansar i contemplar les vistes. Els bancs a tot el parc creuen que estan 
orientats al revés, no miren cap a les vistes, estan encarats a la muntanya. 
Proposen canviar-los i posar-ne en  certs punts amb visuals.  

 Consens que ja hi ha suficients fonts al parc 
 Es comenta que falten papereres en el recorregut. Podria millorar per mantenir 

l’espai més net que hi haguessin més papereres.  

 Falta senyalització en molts punts del parc per informar d’on estas, dels 
recorreguts, els accessos, etc.sobretot a la part del centre del parc  

 Utilitzen més els camins que les escales per moure’s pel Parc. Rconeixen que 
no són camins accessibles perquè són molt empinats i que quan vas carregat 
es fan cansats.  

 Les escales són boniques, els agrada que siguin de pedra i més com un 
element natural, però no són còmodes. 

 Les zones de picnic que més utilitzen són les de la vessant t nord, més properes 
al carrer. Per comoditat i confort de l’espai utilitzen més les zones de baix.  

 Usos més freqüents: passeig, esport i zones de picnic 
 Els parcs infantils no estan molt utilitzats, potser els que més el IF1 i el IF4.  
 Reconeixen que el parc té dues cares, la vessant nord més oberta amb més 

gent i la vessant de l’entrada del carrer Beret amb zones més tancades, menys 
gent.  

 La zona del camí dins del bosc, els hi sembla agradable, està bé com a lloc de 
passeig sens elements de mobiliari.  

 En general creuen que hi ha poca il·luminació i la poca que hi ha no el agrada. 
Volen més llum i més blanca, sobretot si es queda obert per les nits.  

 
 
 
Malestars 
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 Zona picnic de l’entrada de Carrer Beret incòmode, pel tipus d’espai i les 
dinàmiques de la gent  

 Zona pista de basket picnic no molt agradable 
 Excrements de gos per tot el parc sense recollir 
 Sensació d’inseguretat sobretot a les nits, quan es fa fosc 
 Circulació de vehicles privats ocasionalment, sobretot per la zona de l’accés de 

Beret.  
 
Propostes de canvi 
 

 Transformar el parc infantil IF -2 en pipican 
 Ampliar les zones de parc infantil amb més elements i situar-ne alguna més 

propera l col·legi Amor de Dios 
 Convertir algunes esplanades amb zones de joc o amb elements d’esport per a 

gent gran  
 Crear un circuit esportiu aprofitant els camins i la topografia del Parc 
 Crear una zona polivalent de diferents esports a les pistes de volei: per exemple 

basquet, calistènia 
 Fomentar zones d’esport pels joves i la gent gran 
 Fer més pipicans sobretot propers als accessos i al carrer.  
 Col·locar red wifi al parc 
 Convertir la petanca en zona esportiu (basquet, calistenia,etc) 
 Col·locar elements de senyalització per dins del parc : de la biodiversitat i dels 

accessos, zones clau  
 
Punts claus del recorregut que no són zones marcades 
Esplanada en el recorregut de la pujada al mirador amb alguns bancs, vistes a la ciutat 
i un arbre gran escalable on juguen els infants  

 

 

 

  



 

 

DIAGNOSI URBANO-SOCIAL PARTICIPADA  
PER A LA REMODELACIÓ DEL PARC DEL TURÓ DE LA PEIRA  

 

Resultats de la sortida grup B 

1. Resum del recorregut i les participants 

Ruta B Punt de sortida: rocòdrom la Cosa Nostra C/Beret 
Punt d’arribada: accés Fabra i Puig 

Nombre de participants 10 dones 
Mercedes Cañete (Casal Gent Gran) 
Amparo Vergara (Casal Gent Gran) 
Olga Lezcano (Casal Gent Gran) 
Paquita Gonzalez (Grup de dones) 
Pilar Trujillo (Grup de dones) 
Fuensanta Lopez (Grup de dones) 
Xitlali Hernandez (Pla de Barris) 
Mª del Carmen (volley paraguay) 
Laura Alloza (IES Josep Pla) 
Mariela (xumba) 

Edat mitjana de les  
persones participants 

65 
 

Gènere de les persones  
participants 

               masculí            femení            no binari 
                                             x 

Parades dins del  
Recorregut 
 

IF1 - PARC INFANTIL 
IF3 - PARC INFANTIL 
IF4 - PARC INFANTIL 
SP1 -  BASQUET I PICNIC 
SP2 - PISTA DE PETANCA 
SP3 - CAMP DE FUTBOL 
SP4 - PISTES DE VOLEI 
SP5 - ROCODROM  
ZE1 – PICNIC 
ZE12 – PICNIC 
ZE14 - BANCS I ESPLANADA 

 

 

2. Valoració i resum de les intervencions realitzades durant el recorregut per a tenir 

una descripció del desenvolupament de la sortida i les propostes.  

Seguim el recorregut segons les parades marcades i de cada punt es recull la 
informació següent:  

SP5 - Rocòdrom La Cosa Nostra 

 Desconeixement generalitzat de l’existència d’un rocòdrom dins l’espai de La 
Cosa Nostra per a tot el públic 

ZE1 - Picnic 

 Taules en mal estat de conservació 

 Ocupació de l’espai per part dels homes, tot i que no genera malestar al grup, 
doncs prefereixen fer una altra activitat i no fan ús d’aquest espai 
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 Consideren que és un espai accessible i amb unes característiques físiques 
correctes (es pot escollir entre ombra i sol) 

IF1 - Parc Infantil 

 Mal estat dels elements 

 Ús inadequat per part de propietàries de gossos que permeten que aquests 
juguin en aquests espais 

 Està dirigit només a infants d’entre 0-4 anys, com la majoria de zones infantils 
del parc (menys el que està tocant el pg. Fabra i Puig – IF4) 

 Pocs elements de jocs 

 Es proposa, sense consens, que es canviï el paviment existent per terra de 
cautxú 

ZE14 - Bancs i esplanada 

 Es detecta brutícia als voltants d’un banc i es verbalitza que és habitual aquesta 
imatge 

 Percepció generalitzada de sensació d’inseguretat en aquest espai, per una 
ocupació i monopolització de l’espai per homes, majoritàriament, duent a 
terme dinàmiques que no generen comoditat (beure, parlar fort, estada 
ocupant el pas cap a les escales…) El grup en la seva totalitat comenta que 
evita passar per aquesta zona del parc. S’exposa una situació d’assetjament 
que una dona del grup havia viscut amb aquest grup d’homes que fan 
presència en aquest espai 

 Es proposa treure el banc que hi ha just davant la zona infantil. Es considera 
que aquesta mesura no és suficient per a trencar les dinàmiques que s’hi fan. 
Es proposa donar-li un ús concret a l’espai, però no es defineix quin 

SP1 - Zona bàsquet i picnic 

 Percepció d’inseguretat a causa de la monopolització del grup de joves que fan 
estada i dinàmiques de joc i de beure alcohol a l’espai, per part d’algunes de les 
dones del grup 

 Les dones del grup eviten passar per aquesta zona, de manera habitual, unes 
per aquesta percepció d’inseguretat i d’altres perquè és un espai que no és de 
pas i no tenen necessitat 

 Es percep que no es fa un ús de la cistella de bàsquet compartit pel veïnat, sinó 
només pel grup de joves que sempre hi són 

 Es comenta que en aquest espai es realitzen activitats i dinàmiques que 
generen un soroll elevat 

 Es comenta la necessitat que l’espai quedi recollit i net 
 Denoten que aquest espai és molt fosc per la nit, fet que pot generar més 

inseguretat  

 Es proposa, no consensuadament, posar una altra cistella perquè sigui una 
pista de bàsquet 

SP2 - Pista petanca 

 És generalitzada l’apreciació que no es fa cap ús ni activitat en aquest espai 

 No tenen record que s’utilitzés com a pista de petanca, des de fa més de 10 
anys 

 Consideren que és un espai amb potencialitat, perquè està al costat d’una 
escola 

 Comenten que podria ser un espai on avis i nets/es puguin compartir 
experiències (jocs de taula) 



 

 

DIAGNOSI URBANO-SOCIAL PARTICIPADA  
PER A LA REMODELACIÓ DEL PARC DEL TURÓ DE LA PEIRA  

 

 Es proposen noves activitats a fer en aquest espai. (A l’apartat “Dinàmica 
final”) 

SP3 - Camp de Futbol 

 Es considera que és un reclam per la ciutadania de Barcelona -campionats de 
futbol 

 El camí que està entre el Camp de Futbol i l’escola Amor de Dios, no genera 
cap percepció d’inseguretat per aquest grup 

 El fet que es pugui veure el camp de futbol des d’aquest camí es distingeix com 
a entretingut, en general 

 Consideren que l’entrada al parc per les escales que provenen del carrer Travau 
només l’útilitzen les persones que es dirigeixen al camp de futbol. El fet que 
sigui una entrada amb tant desnivell i moltes escales no genera motivació per a 
entrar. Valoren que és molt poc visible, tant des de dins del parc com des del 
carrer. 

SP4 - Pistes de Volley 

 Percepció generalitzada que es fa ús d’aquest espai 

 Es verbalitza que no hi ha esplanades d’aquest estil al parc i que és necessari 
que existeixi 

 Es valora que és un espai polivalent i pot tenir diferents usos (activitats 
esportives que no tinguin necessitat d’elements) 

 La ubicació de la pista és molt acertada, al costat d’un institut 
 L’ús genuí d’aquest espai es continua donant 
 Es comenta que és un espai adequat per a dur a terme l’activitat de cinema a la 

fresca 

 Verbalitzen que és un espai sense il·luminació quan és de nit i genera 
inseguretat  

IF3 - Parc Infantil 

 Es donen les mateixes percepcions que amb l’anterior parc infantil 
 Necessitat de zones infantils per a diferents edats i espais més grans i amplis 

 Es qüestiona la possibilitat que els parcs infantils no es tanquin amb valles, 
sense arribar a cap consens 

IF4 - Parc Infantil 

 Percepció positiva d’aquest parc infantil, doncs és l’únic al parc que es 
conserva en bon estat i és per a infants d’edats més avançades i també 
possibilita a les persones de major edat fer-ne ús i gimnàs 

 La situació del parc és molt bona però consideren que hauria d’haver-hi parcs 
infantils d’aquest estil ubicats en altres espais del parc també 

ZE12 - Picnic 

 No hi ha una percepció generalitzada sobre la mobilitat de les taules de pícnic. 
Per una banda es considera que és positiu perquè es poden juntar, si és 
necessari, per altra banda es considera que es poden monopolitzar, no tenint 
accés diferents grups de persones 

 Es comenta també, en les diferents zones de picnic, que la dinàmica habitual 
per “agafar taula”, és que, normalment les persones de major edat, reserven 
una taula ben d'hora al matí, sentant-s’hi, això impossibilita l’ús d’aquestes 
taules per part d’altres persones 

 En major mesura, es valora que podrien afegir-se més taules en algunes zones 
de picnic, amb ombra 

Dinàmica final - posada en comú 
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Comentaris generals 
 

 Observació i detecció de les aus al parc, activitat agradable i que ha de 
conservar-se 

 L’ús habitual del parc per a les dones de major edat és de passeig, sobretot en 
horari de tarda. Espais de passeig tranquils i sense cap altra activitat ni 
equipament és necessari conservar-se 

 És plural l’opinió que la zona de passeig, vessant nord, està en bon estat 
 Consens que ja hi ha suficients fonts i papereres al parc 
 S’ha de mantenir la flora i la fauna del parc - és un pulmó de Barcelona 

Malestars 
 
Elements i Espais 
 

 Excrements de gos per tot el parc, sense recollir 
 Botellons habituals a la part del parc tocant el carrer Cornudella 
 Botellons habituals als bancals que hi ha a la zona d’entrada del carrer Beret 
 Percepció que la neteja de la zona d’Horta del parc és més elevada que la zona 

de Can Peguera (es denota que també hi ha una gran diferència de la 
frondositat d’arbres i pot generar més brutícia) 

 Sense que s’arribi a cap consens, es comenta que alguns camins són molt 
desnivellats a la zona de passeig del parc (vessant Can Peguera), tot i que hi ha 
un acord en verbalitzar que hi ha altres camins que tenen un desnivell adequat i 
que tot i donar més volta, es pot fer un recorregut pel parc. Es proposa que 
s’indiquin i senyalitzin els desnivells 

 Hi ha un consens en la falta de wc al parc. Es demana que siguin diferenciats 
per gènere 

 Es comenta que molts bancs del parc es troben en mal estat, tot i que es té 
consciència que sí que es realitza un manteniment continuat dels bancs del 
parc 

 Es comenta que IF2 - Parc Infantil no té una font al costat  
 Es verbalitza que el mirador té poca il·luminació de nit 

 El grup expresa que el camí del parc, paral·lel al carrer Cornudella, també té 
molt poca il·luminació 

 Es detecta que hi ha part del paviment del parc en mal estat a causa de les 
arrels d’arbres 

 
Seguretat 
 

 Llançament de pedres a les teulades de les cases de Can Peguera, des del camí 
del parc paral·lel al carrer Cornudella, sobretot en caps de semana 

 Es genera brutícia al parc, sobretot els caps de setmana, a causa de botellons i 
festes que es realitzen dins el parc 

 Malestar a causa de l’existència de gossos sense lligar per tot el parc 
 La circulació de patinets elèctrics dins el parc genera inseguretat 

 
Canvis 
 
Accessibilitat 
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 Demanda d’indicacions i senyalització de les zones, espais, equipaments.. del 
parc 

 Demanda d’indicacions d’accessibilitat (rampes, ascensors…) 
 

Usos i Activitats 
 

 Activitat de cinema a la fresca 
 Manteniment i augment d’usos esportius al parc 

 
Elements i Espais 
 

 Creació de noves àrees d’esbarjo de gossos al costat de les entrades del parc 

 Zona de calistenia  

 S’apunta si hi ha necessitat de més papereres dins el parc 
 Convertir SP2 - pista de petanca en zona de tenis taula, calistenia o zona amb 

jocs de taula 

 Es proposa afegir una pista de bàsquet 
 Sense que hi hagi consens, es proposa afegir bancs a la zona de passeig de 

Can Peguera 

 Proposta que el Rocòdrom sigui més visible i estigui senyalitzat. Es demana 
que no mantingui l’horari de La Cosa Nostra (porta i tancament nocturn) 

 Es proposa afegir una valla més alta a la pista de volei, que l’ailli perquè no 
caigui la pilota a l’altre costat del parc 
 

Seguretat 
 

 Es demana més il·luminació a la pista de volley 
 Es proposa iluminar la pista de bàsquet 
 Es fa palesa la voluntat de tancar el parc per la nit, tot i que es valora que no 

serà un impediment perquè jovent i adolescència entri al parc, igualment 

 Es comenta sobre l’opció d’afegir equip de seguretat, o agents cívics, al parc 
amb una freqüència elevada 
 

Biodiversitat i Mediambient 
 

 Es proposa afegir panells informatius sobre la flora i la fauna del parc 
 Afegir arbustos a la barana que separa el parc del carrer Cornudella per a evitar 

el llançament de pedres a les teulades de les cases de Can Peguera 
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SESSIÓ PARTICIPATIVA A LES ESCOLES DEL BARRI

Dades de l’activitat

Dia de l’activitat 8 de juny de 2021

Durada de l’activitat de 9h a 11h 

Lloc de l’activitat Escola Amor de Dios
Escola El Turó

Objectius de l’activitat:

 Recollir informació sobre els usos i espais del parc que utilitzen habitualment 
els infants del barri. 

 Recollir la veu dels infants sobre el Parc, el què ofereix i les activitats que hi fan.

 Motivar als infants perquè facin propostes de coses que els agradaria que hi 
haguessin al parc

 Reconèixer els infants i adolescents com agents actius del parc amb capacitat 
d’opinar i formar part de les decisions i canvis de millora del Parc

Estructura de la trobada

 Es realitzarà una sessió d’una hora amb dos grups de representants dels infants
de l’escola. Aquests seran de diferents franges d’edat

 Cada grup estarà dinamitzat per dues facilitadora de Voltes, i estarà format per 
uns 10 infants aproximadament. 

 L’espai de treball es dividirà en dues dinàmiques per a poder fomentar la 
participació de tots els infants: 

 Primera part. 10’. Cada infant tindrà un plànol del parc en A3 per poder 
mapejar els usos habituals i el lloc que més li agrada. 

■ A quins llocs del parc vas habitualment?

■ Amb qui vas? Família, amics, escola?

■ Quina activitat fas?

■ Què t’agradaria fer i no pots? Proposa alguna activitat

 Segona part.  20’ Fem un espai grupal per compartir el lloc que més 
agrada a cadascun i la proposta que hagin fet i ho recollim amb postits a
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un plànol A1 general. Per a poder fer això demanem que cadascú 
col·loqui un gomet de color lila al lloc que més li agrada del parc. 

Resultats Escola Amor de Dios

1. Resum del primer grup

Participants Alumnes 6è Primària i 4rt ESO

Edat de les 
persones participants

11-12 anys i 15-16 anys

Gènere de les persones 
participants

               masculí            femení            no binari
                     12                    10

2. Valoració i resum de les intervencions i propostes realitzades 

Espais que utilitzen habitualment i activitats que hi realitzen
Més de la meitat de l’alumnat que participa d’aquesta activitat verbalitza que fan un ús
del parc junt amb la seva xarxa familiar, de manera habitual; si bé és cert, que l’altra
part de les alumnes que han realitzat aquesta activitat comenten no fer ús del parc. De
manera generalitzada coincideixen que hi ha espais del Parc o franges horàries que no
se’ls permet anar a causa de les dinàmiques socials que s’hi donen.
Els espais més utilitzats són els següent:

- SP3/Camp de Futbol, acompanyades de l’escola
- M1/Mirador, acompanyades de xarxa familiar
- SP4/Pista de volei, acompanyades de xarxa familiar
- IF3/Parc Infantil, acompanyades de xarxa familiar
- IF4/Parc Infantil, acompanyades de xarxa familiar

Espais que més agraden per ordre de preferència
- M1/Mirador 
- SP4/Pista de volei 
- Vies de passeig 
- Zones de vegetació

Problemàtiques que detecten dins el Parc
6è Primària

ESPAIS I ELEMENTS
 El paviment de les vies passeig sota IF2/Parc infantil es troba en mal estat
 Els Parcs Infantils IF1 i IF2 tenen un tamany molt petit i inclouen pocs jocs
 Consideren que hi ha poques papereres en general

4rt ESO
ACTIVITATS I USOS HABITUALS

 Consideren que en els tres bancals (ZE1/Zona de picnic; IF1/Parc Infantil; 
SP1/Zona de bàsquet i picnic) que hi ha davant l’accés del c. Beret es donen 
dinàmiques, com el consum d’alcohol o la monopolització dels espais, que no 
faciliten l’ús per part d’aquests col·lectius, infants i adolescents.

ESPAIS I ELEMENTS 
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 Coincideixen que el terra de SP1/Zona de bàsquet i picnic està desnivellat i 
dificulta l’esport del bàsquet

 Valoren que SP4/Pista de volei té el paviment en mal estat
SEGURETAT

 Respecte la seguretat en el parc, verbalitzen que les vies de passeig de la 
vessant nord (Can Peguera) estan molt poc il·luminades
Ambdos cursos

ESPAIS I ELEMENTS
 Comenten que no hi ha suficients wc.
 Les taules de picnic, en general, estan mal conservades, i a més a més, el fet 

que siguin mobibles ho accentúa
 En general, els elements dels Parcs Infantils no estan ben conservats

Propostes de canvi
6è Primària

ESPAIS I ELEMENTS
 Valoren que la Pista de volei SP4 pugui ser un espai de calistènia o s’afegeixin 

infraestructures esportives, com ara canastes o porteries de futbol.
 Creuen que a l’esplanada ZE9 podria incloure’s una font d’aigua lúdica.

4rt ESO
ACCESSIBILITAT MOBILITAT SENYALÈTICA

 Valoren que afegir indicacions d’ubicació en el parc i senyalètica relacionada 
amb la biodiversitat del Parc pot ser molt interessant. D’igual manera proposen
fer un circuit pel parc de pedagogia ambiental.

 Respecte l’accessibilitat al Parc, creuen adeqüat que adaptin les entrades del 
carrer Travau, per que siguin més accessibles.

ESPAIS I ELEMENTS
 Els agradaria que al costat del Parc Infatntil IF4 s’afegís un espai de calistènia. 

Consideren que aquesta part del Parc és adequada per la pràctica d’esports.
 Coincideixen que la Pista de volei SP4 pot ser una àrea polivalent.
 Al igual valoren que la Pista de petanca SP2 podria convertir-se en un espai 

dedicat al joc del ping pong. O per altre costat, plantegen l’opció d’afegir taules 
de ping pong a la Zona de picnic ZE1.

 Creuen que pot ser interessant moure el Parc Infantil IF1 a la zona de picnic 
SP2, perquè no estigui tant infrautilitzada.

 Els agradaria que existís algun espai, més enllà de les taules de picnic, per a 
poder menjar o estudiar, que sobretot tingués ombra.

Percepcions i Necessitats recollides
Les  preferències  d’aquests  dos  grups  han  anat  molt  de  la  mà.  Ambdos  grups
coincideixen que el Parc té una característica molt important i que no es vol deixar
perdre, que és la naturalesa i la vegetació. També consideren que el mirador és un
espai identitari del Parc i per aquest motiu valoren que es mantingui i conservi l’espai
adequadament. Per altre costat, en aquesta franja d’edat fan unes activitats lúdiques
molt  relacionades  amb l’esport,  d’aquesta  manera  reconeixen  que si  hi  ha espais
dedicats a l’esport dins el Parc, en faran un ús més habitual. 
Es verbalitza, de manera generalitzada, que el jovent accedeix a les instal·lacions del
CEE Josep Pla en un horari no permés per a utilitzar les pistes esportives, fet motivat
per  la  falta  de  pistes  dins  el  Parc  i  l’interés  d’aquest  col·lectiu  per  les  activitats
esportives.
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Es  denota  que  la  proximitat  de  l’escola  Amor  de  Dios  amb  el  Parc  afavoreix  la
possibilitat que se’n faci ús des d’aquesta, però que a dia d’avui no és un parc atractiu
per a infants i adolescents.

Imatges de la sessió
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Resultats Escola el Turó

1. Resum del primer grup

Participants Alumnes 4rt i 6è de Primària

Edat de les 
persones participants

9-10 anys i 11-12 anys 

Gènere de les persones 
participants

               masculí            femení            no binari
                     9                     12

2. Valoració i resum de les intervencions i propostes realitzades 

Espais que utilitzen habitualment i activitats que hi realitzen
La majoria d’alumnat amb qui s’ha realitzat l’activitat no resideix als barris del Turó de
la Peira o de Can Peguera. Es podria dir que la gran majoria no fa ús del parc, excepte
del Camp de futbol -SP3-. Només una minoria, per proximitat de l’escola al Parc o
perquè sí que resideixen als barris de l’entorn fan un ús més habitual d’aquest amb la
xarxa familiar.  
Els espais del Parc que més aprofiten són els següents:

- SP3/Camp de futbol
- SP1/Zona bàsquet i picnic
- IF2/Parc Infantil
- IF3/Parc Infantil

Espais que més agraden per ordre de preferència
- M1/Mirador
- IF4/Parc Infantil
- SP3/Camp de Futbol

Problemàtiques que detecten dins al Parc
4rt Primària

ESPAIS I ELEMENTS
 El manteniment dels elements dels parcs infantils en general és inadequat
 El Parc Infantil IF2 només està dirigit a infants < de 5 anys
 Hi ha molta bruticia als Parcs Infantils, en general
 La creu del mirador té pintades

6è Primària
ESPAIS I ELEMENTS

 El paviment de la Zona de bàsquet SP1 està desnivellat
 La canasta i les linies de la zona de bàsquet estàn en mal estat
 Els bancs i taules de la Zona de picnic ZE5 es troben males condicions de 

conservació
 No hi ha papereres de reciclatge
 Es detecta bruticia a la zona ajardinada del Parc -entrada Pg. Fabra i Puig
 El IF2/Parc Infantil té una mida petita
 En el M1/Mirador i al seu voltant es troba brutícia

SEGURETAT
 Falta d’il·luminació a les vies de passeig de Can Peguera

Ambdos cursos
 S’observen molts gossos sense lligar per les vies de passseig, en general

Propostes de canvi
4rt Primària
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ESPAIS I ELEMENTS
 Incrementar jocs infantils per a > de 5 anys
 En el Parc Infantil IF3 afegir una font d’aigua lúdica

6è Primària
ESPAIS I ELEMENTS

 Afegir una canasta més a la Zona de bàsquet SP1
 Modificar la pista de petanca SP2 per una zona de jocs d’aigua
 Adequar les Zones de Picnic ZE7 i ZE8 perquè es pugui utilitzar per a menjar, amb ombra, 

papereres reciclatge i taules en bon estat. 
 Incloure més bancs al M1/Mirador
 El Parc Infantil IF2 podria tenir una mida més gran i que sigui un espai de jocs per a infants >

de 5 anys
 Incorporar més jocs infatils de diferents edats en el Parc Infantil IF4

Percepcions i Necessitats recollides
Al igual que l’escola Amor de Dios, els infants fan demanda d’espais de jocs. El Parc és molt a prop
de l’escola i tot i així no se’n dóna un ús habitual.  La franja d’edat de les infants que han realitzat
l’activitat és menor que de l’Amor de Dios, per tant les propostes més senyalades han fet referència
als jocs infantils. 

El Mirador també és destacada en aquesta escola com a símbol del parc i és l’espai que més agrada,
amb diferència. 

Es fa demanda per part de professorat de la creació d’activitats lúdiques dinamitzades dins el Parc, de
manera que estimuli a les famílies a fer un ús més intensiu del Parc.

Ressalta la demanda d’incorporar papereres de reciclatge dins el Parc.

Imatges de la sessió
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Resultats IES Barcelona Congrés

1. Resum del primer grup

Participants Alumnes 1r, 2n, 3r i 4rt ESO i 2rt Btx

Edat de les 
persones participants

De 12-13 anys a 18 anys 

Gènere de les persones 
participants

               masculí            femení            no binari
                    9                      11

2. Valoració i resum de les intervencions i propostes realitzades 

Espais que utilitzen habitualment i activitats que hi realitzen
La majoria d’alumnes d’aquest institut resideixen al barri del Turó de la Peira, tot i que molts i moltes joves 
verbalitzen no fer ús del parc intensament perquè no hi ha gaires espais que siguin atractius per elles i ells. 
L’ús més habitual és d’estada i escoltar música; alguns joves, juguen a bàsquet, tot i que comenten que la 
zona està en bastant mal estat, o fan exercici al mirador. Expliquen dos joves que fan ús de la pista de 
petanca, però per altres activitats que no són la petanca. Finalment, varis joves coincideixen que usen més 
les pistes que hi ha al casal de barri La Cosa Nostra, tot i que el fet que tingui un horari d’obertura i 
tancament no els permet jugar sempre que volen.

- M1/Mirador, acompanyades d’amistats
- Vies de passeig, de manera individual, amb família i/o amistats, també per a passejar gossos
- ZE9/Bancs i esplanades, junt amb amistats
- SP3/Camp de futbol
- SP1/Zona bàsquet i picnic, acompanyades amistats i família
- ZE2/Picnic, junt amb amistats

Espais que més agraden per ordre de preferència
- M1/Mirador
- IF4/Parc infantil 
- SP3/Camp de futbol

Problemàtiques detectades dins el Parc
2n ESO

BIODIVERSITAT
✓ Estius molt secs → vegetació seca
3r ESO

ESPAIS I ELEMENTS
✓ No hi ha cap zona verda plana i que estigui permés trepitjar i sentar-se
✓ Algunes zones no oloren bé
4rt ESO

ESPAIS I ELEMENTS
✓ Algunes zones no oloren bé
✓ Molts excrements de gos pel parc
✓ Bancs en mal estat, en general
✓ Falta d’iluminació en algunes zones
✓ Baranes de M1/Mirador estan fràgils

BIODIVERSITAT
✓ Vegetació molt bruta o seca en general
Batxillerat

ESPAIS I ELEMENTS
✓ Molts gossos sense lligar per dins el parc
✓ Les zones infantils no se’ls fa l’ús corresponent
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✓ Mal estat de taules i bancs
Propostes de canvi

2n ESO 
ESPAIS I ELEMENTS

✓ Incorporar un quiosc a l’espai ajardinat sota ZE2/Zona picnic 
✓ Millorar l’estat de les taules de picnic i bancs en general
✓ Millorar el terra i la font de AG1/Àrea de jocs per gossos

BIODIVERSITAT
✓ Afegir arbrat

SEGURETAT
✓ Menys presència de GUB
3r ESO

ESPAIS I ELEMENTS
✓ Millorar el manteniment i estat dels lavabos i augmentar les franges d’horari obert 
al públic 
✓ Afegir lavabos distribuits en diferents espais del parc (sota SP1/zona de bàsquet i 
picnic; a prp de ZE11/Bancs i esplanada; a M1/Mirador; a AG1/Àrea Gossos; a 
ZE13/picnic i ZE3/Bancs i esplanada)
✓ Afegir taules de picnic o que estiguin més a prop entre elles 
✓ Agregar papereres de reciclatge en diferents punts del parc (Accés LCN; ZE1/Picnic;
SP2/Pista petanca; davant SP3/Camp de futbol; davant ZE10/Bancs i esplanada; 
M1/mirador; ZE11/Bancs i esplanada; ZE12/picnic; ZE4/picnic; ZE6/Bancs i esplanada)
✓ Incorporar zones verdes planes per a fer picnics (trepitjables)
✓ Integrar zones de flors i jardins
✓ Millorar les fonts d’aigua, augmentant la pressió i que no siguin per gossos
4rt ESO

ESPAIS I ELEMENTS
✓ Annexionar una pista de bàsquet al costat de SP3/Camp de futbol
✓ Incorporar taules de ping pong al costat de SP1/Zona de bàsquet i picnic; 
ZE6/Bancs i esplanada; ZE3/Bancs i esplanada; ZE10/Bancs i esplanada; ZE9/Bancs i 
esplanada
✓ Millorar els bancs de ZE6/Bancs i esplanada; ZE11/Bancs i esplanada; ZE10/Bancs i 

esplanada
✓ Renovar taules i bancs de ZE5/picnic; ZE13/picnic; ZE4/picnic; ZE12/picnic
✓ Incorporar una piscina o una zona de jocs d’aigua
✓ Afegir llits als lavabos
✓ Integrar un camp de futbol legal i obert a tot el públic
✓ Arreglar la canasta de bàsquet de SP1/Zona de bàsquet
Batxillerat

ESAPIS I ELEMENTS
✓ Afegir un quiosc a la zona de petanca, que no se’n fa ús
✓ Incoporar taules de ping pong en algunes esplanades
✓ Modificar el sòl del IF4/Parc infantil de terra a cautxú
✓ Incorporar un camp de futbol sala entre ZE9 i ZE11/Bancs i esplanada

Percepcions i Necessitats recollides
Les participants d’aquesta activitat coincideixen que fan ús de les instal·lacions del CEE i IES
Josep Pla amb l’objectiu de jugar a futbol i bàsquet, tot i que no estigui permés. És un
aspecte  que també s’ha explicat  en les  anteriors  escoles,  consideren que aquests  tipus
d’espais no existeixen en el Parc ni al voltant, tret de la cistella de bàsquet de La Cosa
Nostra, i que solen ser les seves dinàmiques habituals.
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Es detecta com es repeteix també la proposta d’afegir papereres de reciclatge dins el Parc i que  hi hagi un
gran nombre de papereres pel Parc, per promoure i facilitar el llançament de brossa a l’escombraria i no al
terra. 
També s’observa com es fa una demanda per part de vàries participants de millorar els wc, 
que siguin públics i que estiguin oberts durant la franja horària de tarda, així com també es 
comenta la possibilitat d’afegir més wc en altres zones del Parc.
Per últim, s’observa com aquest col·lectiu pot ser un potencial usuari del parc si s’adequen 
els espais d’aquest.

Imatges de la sessió
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Resultats IES Josep Pla

1. Resum del primer grup

Participants Alumnes 1r, 2n, 3r i 4rt ESO

Edat de les 
persones participants

De 12-13 anys i 15-16 anys 

Gènere de les persones 
participants

               masculí            femení            no binari
                     8                     6

2. Valoració i resum de les intervencions i propostes realitzades

Espais que utilitzen habitualment i activitats que hi realitzen
El barri de residència majoritari per les i els alumnes d’aquest institut és Horta, aquest fet 
genera el Parc no sigui un espai d’oci habitual per aquests i aquestes. Tot i així, amb 
l’institut fan moltes activitats dins el Parc, fet que proporciona coneixement sobre el terreny
i els seus elements. Per altre costat, també comenten sobretot la possibilitat de crear un 
espai adequat per estudiar, doncs consideren que hi podrien anar més sovint, al sortir de 
l’institut per exemple, o durant les hores de dinar, entre d’altres. Els espais que utilitzen 
habitualment són els següents:

- SP3/Camp de futbol, amb l’escola
- M1/Mirador, amb l’escola, i també amb amistats
- ZE9/Bancs i esplanada, amb l’escola
- SP4/Pista volei, amb l’escola
- IF3/Parc Infantil, amb amistats

Espais que més agraden per ordre de preferència
- SP3/Camp de Futbol
- M1/Mirador
- SP4/Pista de volei 

Problemàtiques detectades dins el parc
1r ESO

ESPAIS I ELEMENTS
✓ S’observa brutícia a la zona de Can Peguera a causa de ser una zona forestal
✓ Falta de font d’aigua a la IF2/Parc Infantil
✓ L’àrea d’esbarjo per gossos es troba brut
2n ESO

BIODIVERSITAT
 Zones del parc descuidades (flora)
3r ESO

ESPAIS I ELEMENTS
✓ Denoten el Parc brut, en general
✓ S’observen excrements de gossos per tot el Parc
4rt ESO

ESPAIS I ELEMENTS
✓ Indiquen que el terra del Parc, en general, es troba molt brut
✓ Els bancs que hi ha a dia d’avui són vells i estan molt desgastats

Propostes de millora
1r ESO

ESPAIS I ELEMENTS
✓ Afegir bancs amb ombra
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✓ Incorporar taules de ping pong a la SP1/Zona de bàsquet i picnic
✓ Integrar un espai tranquil, amb ombra i rodejat de naturalesa per estudiar, entre ZE10 i 

ZE7/Bancs i esplanada
✓ Afegir o millorar la zona de bàsquet actual
✓ Canviar el paviment dels Parcs Infantils per cautxú
✓ Incorporar papereres de reclicatge
2n ESO

ESPAIS I ELEMENTS
✓ Papereres en totes les zones de picnic
✓ Afegir una font a espai sota M1/Mirador
✓ Afegir bancs a zones verdes
✓ Agregar wc a vessant nord i est
✓ Incloure taules de ping pong a ZE4/picnic
✓ Al costat de SP3/Camp de futbol, annexar una pista de bàsquet
3r ESO

ESPAIS I ELEMENTS
✓ Incorporar més fonts distribuides per diferents zones del Parc
✓ Afegir un quiosc
✓ Millorar l’estat dels bancs del Parc
✓ Afegir bancs a SP4/pista de volei
✓ Augmentar bancs amb ombra en el M1/Mirador

BIODIVERSITAT
✓ Incorporar senyalètica sobre la biodiversitat al Parc

ACCESSIBILITAT / MOBILITAT / CIRCULACIÓ
✓ Indicacions als accessos del Parc de l’àrea d’esbarjo de gossos, del mirador i altres espais.
4rt ESO

ESPAIS I ELEMENTS
✓ Agumentar fonts d’aigua
✓ Incorporar pista de bàsquet
✓ Incloure lavabos a vessant nord (Can Peguera)
✓ Integrar un quiosc damunt la SP1/Zona de bàsquet i picnic
✓ Afegir taules ping pong a SP2/Pista de petanca
✓ Insertar senyalètica de flora i fauna per dins el parc
✓ Agregar bancs i porteries de futbol a la SP4/Pista de volei

Percepcions i necessitats detectades
Es detecta com l’alumnat, en la seva majoria, no fa ús del Parc fora de l’horari escolar.
Coincideixen que si hi haguessis instal·lacions dirigides a adolescents i joves, en farien
més ús. Com a la resta d’escoles i instituts, el futbol, bàsquet i altres esports són la
seva font d’oci preferida. 
Per altre costat, amb l’escola utilitzen el Parc com a espai de coneixement del medi
natural, de la flora i de la fauna i consideren que la biodiversitat s’ha de preservar i
potenciar, de fet, el mirador, torna a ser un dels espais que més agraden. 
Des del professorat, s’explica que van començar un projecte educatiu de classificar la
flora i fauna per la tipologia corresponent i afegir-ho en format QRs amb la finalitat
que tingués un accés públic posteriorment. Aquest projecte no s’ha acabat encara,
però consideren que pot ser molt interessant desenvolupar-lo amb la resta d’escoles
que també fan ús del Parc, i coordinar-se entre elles. 

Imatges
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Propostes recollides per l’espai del Casal de la Cosa Nostra

Quins nous elements i activitats els agradaria fer als infants en el futur Parc? 

 Fonts i sortides d’aigua per banyar-se
 Tobogan gegant 
 Taules de Ping pong exterior
 Estructures per poder escalar
 Taules de fusta amb jocs sobre natura
 Jocs de taula pintats a terra

Propostes recollides de l’Escola Calderon

Propostes de canvis i millores proposades per infants i mestres de lescola 

 Seria interessant que al parc hi hagués cartells informatius tant dels 
diferents tipus de plantes, arbres...com dels ocells (aspecte sempre difícil de
treballar per molt diverses raons)

 Si de veritat volem que la ciutat, i els parcs siguin per les persones, 
sobretot pels nens/es les zones verdes i boscoses haurien de ser 
trepitjables , tocables, gaudibles.

 No cal que hi entrin els gossos, ja tenen més espais envaits dels que 
caldrien; el seu hàbitat natural no és la ciutat i, en cas que ens els estimem 
molt i calgui, portem-los als llocs que se'ls han adequat al barri. Si hi ha 
molta necessitat, se'ls pot crear un espai adequat en una de les entrades del
Parc  i que ja no puguin accedir a la resta, si volen "viure el verd no podem 
haver de patir per si hi ha pixades i cagades on ens volem estirar a fer "la 
croqueta" o a xerrar amb els amics.

 Un espai natural adequat per a fer mini-escalada (no una estructura 
artificial, que també podria ser-hi)

 Skate, patins...
 Taules de pícnic
 Wc públics
 Més Punts d'aigua de boca
 Espais de joc una mica pautat (estructures) i d'altres més lliures (però que la

pilota no marxi fins a Virrei...)
 Il.luminació cap al vespre i tancament d'accessos a la nit
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Acta 18/05/2021 1a REUNIÓ DE COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Assistents

1. Xitlali Pla de Barris
2. Cira Foment de Ciutat
3. Sonia Montes Districte
4. Marc Fando i Marta Arnal Voltes
5. Sergi Cardona i Keren Besalduch
6. Suso Lopez Pla de Barris
7. Toni i Nina - CSS Turó Educadors de carrer
8. Dani Arrando / cristina - intervenció comunitària SICEP
9. Direcció Institut Josep Pla
10. Pep Ortiz - La Cosa Nostra / AAVV Can Peguera
11. Daniel Agudo - AVV Turó
12. Natalia Buira- Casal Gent gran can Peguera nbuira@esport3.org
13. Llorenç - AEE associació esportiva extrascolar Josep Pla
14. Jorge Cherrez - Equavolley
15. Jaume Riera - Rescat, associació animalista
16. Edith Gimeno - AMPA IES Josep Pla
17. Javier - Parròquia Mare de Déu Fatima
18. Silvana - AMPA col·legi Amor de Dios
19. Alba Lucía - Casal GG TdP
20. Carlota-  Pla comunitari can Peguera
21. Gemma-  EspaiGos
22. Toni - CFS Montsant (club de futbol sala)
23. Josep Maria - AVV Can Peguera i casal la Cosa Nostra
24. Blanca Ass. - Comercio TdP alucalleja@gmail.com
25. Sandra - La cosa nostra
26. Alba Lucía - Dinamitzadora Casal Gent Gran Turó de la Peira
27. Esther y Fermín - Club de fútbol Turó de la Peria
28. Jean - ONG enriquez Arte
29. Miguel Angel - WWF Para recibir correos: grupbarcelona@wwf.es
30. Alfonso Garcia - El Turó
31. Monserrat Ponce AMPA ESCOLA EL TURO
32. Grey - Ass. Dones Dominicanes → ha arribat al final de la reu

Inici  de la sessió

Explicació del procés

Presentació de totes les assistents.

Marta - Presentació parc



Precs i preguntes

 El 17 de junio la asociación de comerciantes hace un comerç al carrer, cortando
la calle cadi entre Pº peira y Aneto  → Proposen que posem un carrito aquell
mateix dia, també. 

 Pep Ortiz  → Qüestiona la participació de la ciutadania no organitzada. Dubta
que es pugui fer un procés participatiu serio, no creu que arribarà a tot el barri
perquè  és  molt  just  de  temps.  Molt  esgotat  del  procés,  perquè  venen  de
decidim.barcelona  que  no  ha  participat  ningú.  Intentaran  ser  el  màxim  de
representatius possibles.

 Comenta que AAVV Can peguera volen muntar festes durant el 22 i el 24 i volen
mes carritos. El mateix 17 de juny hi ha una activitat a Can Peguera, carrito
aprop de plaça Darnius. (Carlota pla d'acció comunitari can peguera)

o Xitlali  → Comenta  que  la  participació de  la  Comissió de  Seguiment
continuarà després d’aquest procés participatiu  (p.e. Concurs d’idees
per a fer el projecte)

 Jorge  /  equavolei -  utilitzen  de  miercoles  a  domingo
ecoatorians/Paraguaians/bolivians - sobretot els caps de setmana venen - fer
una acció un dissabte

 Silvana  -  Asseure’ns  directiva  i  ampa per  fer  arribar  certes  propostes
treballades, poden fer informe… correu? o hauríem d’assistir als debats oberts?

 Carlota - PAC El mismo dia 17 hay una actividad programada en Can Peguera, y
seria genial aprovechar el carrito si se puede acercar a la plaza Darnius

 Recat / Jaume - Estudi de les necessitats actuals ambientals de la fauna i flora
del  parc?  Volem  que  es  millori  i  no  es  perjudiqui  res.  molta  biodiversitat,
animals… Pinar protegit. Hi ha dues colònies de gats dins el Parc

 SUSO- departament de biodiversitat es farà un estudi i es compartirà després
d’aquest procés participatiu

 Miguel Ángel - WWF: propuesta es fer un parc futur-present-passat. Parc amb
biodiversitat. Fer un parc verd. Estan a Can Basté, per si podem contactar amb
ells

 Jean: huerto urbano més gran i dins del parc / reivindicacions, projectes que ja
estan en marxa! 30 persones que cuiden un hort urbà, que els agradaria tenir
lloc al parc, economia circular, reconnectar el barri a la terra

 Espai d’usos compartits amb els gossos → a nivell legal, quins permisos hi ha a
dia d’avui i pel futur? S’implementarà el 2023 (franges horàries, espais…)



Treball en grups

GRUP 1 MARC

 Futbol sala  - Gent gran: Nens molts anys al barri.  Pistes:  volem espais pels
joves. treballem amb gent gran d'horta: activitat física allà

 Cosa nostra: treballem amb molts col·lectius: relació amb el parc, inc vistes al
parc, relació directa, molt enganxades, balcó d’equipaments, treca mur físic…
usuaris,  dels  col·lectius  és  com  si  fos  un  annexe  del  casal:  infants,  tallers
directament al parc, (covid una mica aturat) zona d’esbarjo, passejades amb
gossos, gent, gran. està molt lligat.

o Gent de can peguera, senten com una invasió del parc, la gent de can
peguera  ha  deixat  de  fer-hi  ús…  és  un  barri  d’acollida,  aspectes
conviencials…

 AAVV Can peguera: no diem el parc del turó de la Peira, diem els pins o la
muntanya… els pins per nosaltres és … nosaltres som de la muntanya,  els
nostres avis van protegir al 1929 els pins! amb cuines de llenya. els pins són on
son perquè la  gent  els  va protegir,  és  part  de la  nostra  vida… avv de  can
peguera i avv turó qui ha demana que horta també participi.

 Parròquia:  atenem  a  molta  gent  en  moments  complicats,  fent  ús  del  parc,
abans 1 o 2 cop l’any com a màxim fent un viacrucis a la CREU del parc del
Turó. Moltes activitats, Pipican és on abans hi havia una verge!! des de l’any
1957

 AMPA Amor de Dios . Sylvana el parque es parte del colegio, mucha vida en el
parque,  molt  dependents  del  parc,  som de la  muntanya,  i  gozames  de  los
privilegios de estar en el parque, ens entrega moltes coses, ens dóna vida, no
tot bcn pot tenir al seu abast, i els nens ho disfruten moltíssim, ho usen per fer
esport a les classes, oci diari i cap de setmana. part de la columna vertebral de
l’escola. Factor, fauna, flora, ús… molt important. Volen estar molt presents

 Sylvana: Moltes idees, milloraria moltíssimes coses, moltes funcionen! certes
parts  del  parc  que  utilitzen  els  nens  que  serien  molt  millorables,  només  2
gronxadors i poc divertits… poques opcions…. aire lliure i jocs al parc, millors
qualitats. Neteja...falta neteja.

 javier:  parròquia  formació  religiosa:  passejades  al  parc  explicant  als  nanos
sobre la naturalesa…. serveix d’esbarjo. de petit al camp de futbol hi havia una
cantera… millorar la seguretat? ha millorat moltíssim el parc, és molt millor i
més respectuós amb la natura… moltes coses amb els nens.

 Pep, el nostre barri sense la muntanya no seria… i ella tampoc. Parc està massa
utilitzat  per  diferents  sectors  i  poc  per  nosaltres,  escolnat  què  pensen  els
infants, la gent gran i la gent adulta. hem de fer un parc inclusiu, una muntanya
de totes, no val una muntanya d’uns i no d'altes ni pels nous ni pels vells. els



nouvinguts han de poder disfrutar de la muntanya, que cada sector pugui dir la
seva. els camins els ha de traçar el vianant…

 Sandra:  en  quin  moment  els  fem participar  la  gent  gran  i  els  infants?!?!?!
moltes ganes que els nostres col·lectius participin en aquestes jornades. Parc
educatiu i pedagògic amb la biodiversitat, hem fet cases pels ocells, passejades
per  les  plantes…  una  brigada  de  parcs  i  jardins  més  involucrades  amb
l’educació, parc més inclusiu. els infants tenen molt a dir: UN PARC AMB MÉS
AIGUA. ex: xorros d’aigua, parc molt sec, no poden tocar aigua… qüestió de
gènere: espai més segur, punts liles? botons? més llum? Perspectiva de gènere
al parc, un parc més segur. Kalistemia pels joves.

 Trobo a faltar: associació juvenil Tronada, i Bird friends, centre salut mental pi
molist!

 Toni: un parc per tothom activitats al parc, activitat física, circuit de gent gran…
bancs… gent joves nenes petits, dinamitzacions, porto 40 anys al parc del turó,
qualsevol tipus de persona i qualsevol tipus d’activitat. espais per fer esport…
cistelles de bàsquet, xarxa de volei.

GRUP 2 KEREN

Blanca ACC TdP → queremos llamar la atención al resto de ciudadanía para que venga
más gente fuera del barrio y conocer los negocios. 10 anys d’acc. 

Visió històrica del parc  → emblema de los niños anteriormente, íbamos al parque y
ahora  no  queremos  que  nuestros  hijos  vayan.  Ha  tenido  una  decadencia  muy
grande… [El parque tiene un túnel por debajo de las montañas y hay unas puertas que
están clausuradas? → memòria històrica]

Es importante que el parque se dé a conocer a Barcelona, pero que se olvide o no se
relacione con la aluminosis (como las casa que se cayeron); pasó hace 27 años y aún
quedan resquicios, y la gente no viene por este motivo.

AlbaLucía Casal GG TdP → Somos un equipament municipal, estamos en la calle Pi i
Molist i los usuarios sí que tienen mucha relación con el parque. El casal lleva 35 años
allí,  hace tres  anys era un casal  de avis.  Como Casal  hacemos caminatas  con los
usuarios, practicamos gimnasia en una explanada que hay. Nuestros usuarios harían
muchas peticiones. (escaleras, pavimentos mejor acondicionados…) Sería ideal tener
un  espacio para hacer práctica deportiva para gente mayor.  Considerar  que es un
espacio verde, en un barrio superpoblado y es un pulmón. Tenir en compte que és un
espai intergeneracional i els usos han de tenir aquesta mirada.

Toni ES de CSS → Només treballen amb joves en el parc i en format prospecció. Es un
punt de trobada, hi ha temporades que hi ha més o menys joves, poques activitats
(consums, generen dinàmiques a vegades bones i altres dolentes).  Parc molt gros i
molt  poc  aprofitat,  molts  racons  amagats i  infraestructures  malgastades…  Els
agradaria  que  s’invertís  en  temes  d’esports.  El  mal  aprofitament  genera  males
dinàmiques.  (El  futbol  els  agradaria;  a  vegades  salten  als  camps de  futbol  de  les
escoles)



Alfonso Director escola El Turó (fa 40 anys que està al barri) → els nostres alumnes
van individualment. L’escola no fa un ús gare intensiu del parc, aquests últims cursos
una mica més,  però  no té espais atractius per  les criatures.  A vegades  va bé per
escampar a booira, però no té instalacions com lavabos, pistes… espai proper i xulo.
la por es q es perdin els nens, espai qu estigui acotat i organitzat. 

Carlota  PAC → PAC  des  del  2014  però ella  2  mesos.  projectes  de  dinamització
comunitari (gent gran, acompanyament de participació en el Pla de Futur. Enfoque a
nivel ciudad ok, però recordar l’enfoc barri (como los bunquers que el vecindario lo ha
dejado de usar). La seva figura sobretot tracta de que els veïns i veïnes arribin als
processos de participació i espais de decisió com el PLa de Futur, procesos com els
que  s'engegaran  amb  el  PdB,  etc.  també  treballar  temes  de  memòria  histórica,
d'arrelament  al  territori,  etc  [  → podria  ser  interessant  pels  temes  de  memòria
històrica?]

Dani i Cristina SICEP → S’hauria d’intentar que la gent dels dos barris que no l’estan
utilitzant,  el recuperin. Si a més a més pot ser un espai que tingui una dimensió de
ciutat (p.e. “anem al parc guell” “anem a la ciutadella”), millor. 

El pedagog italià Tonucci busca un  urbanisme molt més humà i des d’una mirada feta
per a infants → El paper dels nens a l’ecosistema urbà.

Es vol recollir la visió d’infants + joves + gent gran  
Preguntar a les usuàries d’aquestes entitats com volen i com visualitzen el parc (els
infants, les joves i la gent gran) 

GRUP 3 SERGI

Daniel (AVV Turo de la Peira). Es mostra ilusionat amb el Procés. Comenta que el Parc
és un simbol del barri, pel seu valor històric, social i ambiental. Demana que siguin els
veÏns els que tinguin més veu.

Jaume  Riera  (Rescat).  També  bé  en  representació  de  Birdfriends.  Comenta  que
l’assocuació fa activitats amb infants de les escoles de la zona per observació d¡ocells
i temes de medi ambient. Comenta que falten punts d’aigua pels ocells.

Explica que gestionen les 2 colònies de gats que existeixen al Parc. Posa en valor la
biodiversitat  i  la  conservació del  Parc.  Comenta problemàtica gossos i  pipican.  En
relació als “espais segurs” comenta la problemàtica d’augmentar la il·luminació per la
fauna local.

Ricard Andreu (Director IES Josep Pla). El Parc és molt important pq és com un annex
de l’IES. Els alumnes fan sortides al Parc per Educació Física + Ciències naturals. Volen
continuar fent-ho. 

Comenten necessitat d’ús de la sortida de l’escola per la pista d’ecuavolei. Expliquen
problemàtiques de salts i vandalisme dins el centre.



Demana  la  possibilitat  d’enviar  correu  electrònic  amb  propostes  de  l’IESA.  Se’l
convida a participar de les accions participades.

Esther i Fermín (CCD Turó) Expliquen vincle històric amb el Parc, el qual utilitzen com
una extensió per realitzar activitat física. Comenten labor social del club, que permet
entrar a tots els infants del barri que ho desitgin.

Expressen preocupació per la il·luminació i neteja del Parc, així com tema delictiu i
vandàlic.

Gemma (Espai Gos Noubarris) Son una plataforma de representació de les persones
amb tinença de gossos. Comenta que el Parc és una ZUC (Zona ús compartit), en que
els gossos poden moure’s lliurement per tot l’espai. Defensa aquesta idiosincrasia del
parc com un element a defensar,

No comenta res de la zona d’esbarjo. És conscient de la problemàtica que aixeca el
tema de la presència de gossos, doncs algunes persones comenten els problemes que
comporten.

Montse (AMPA Turó) Es centra inicialment en les queixes respecte usos al Parc; tema
gossos, incivisme... 

Comenta que moltes mares volen fer ús del parc ja que son veïnes amb menors, però
que falten zones de joc infantil i més activitats dinamitzades al Parc. 

Posem èmfasi en la figura dels dinamitzadors del SICEP, com element important per
derivar  queixes o propostes relacionades amb la futura dinamització d’activitats al
Parc.

GRUP 4 MARTA

Natalia Casal de gent gran Can peguere Turo

 fer passejades i activitat fisica a l’aire lliure
 Horts de gent gran al costat del casal i del parc (incloure al parc)

Jorge equavolley

 espacio para hacer deporte
 molts anys fent servir les pistes, de dimecres a diumenge
 fa poc s’ha sumat el  col·lectiu de paraguay per  a la pràctica.  es combinen

l’horari amb altres col·lectius que vole 
 domingos los bolivianos comparten el espacio para hacer fútbol
 és un espai de trobada, de pràctica esportiva i d’oci familiar

Josep Ma AVV Can Peguera

 relació històrica
 el parc és una muntanya, volem que segueixi sent un espai verd



 la remodelació ha d’estar alineada amb la idea de que es un espai públic verd,
mantenir la biodiversitat

 Com a veïns i veïnes que estimen el parc, lloc d’esbarjo i da gaudi de la natura. 
 Menció al tema dels horts: es van adjudicar a diferents veins de diversos barris

de  la  ciutat.  Concessió  de  5  anys…  pot  ser  interessant  potenciar  aquesta
pràctica. 

Miguel Angel WWF

 objectiu principal conservació de la naturalesa
 Els hi preocupa molt la biodiversitat, ens trobem a l’any de la biodiversitat -

emergència climàtica
 Abans era muntanya, ara és un parc. S’ha de pensat en positiu, també en la

muntanya i la biodiversitat. 
 Voluntat de que el parc pugui ser un espai d’educació ambiental. 
 Oferir a la ciutadania viure la naturalesa. 
 Referencia del bosc de St Cugat. 
 Sonia Montes
 importancia de millorar el parc, sobretot els elements que estan deteriorats 

Llorenç ASS Esportiva Josep Pla

 com a associació tenen molt poca relació amb el parc
 fan servir més el pati de l’institut
 ell a nivell particular coneix el parc dels anys 60
 reconeix que l’ajutnametn ha vist que el parc no és un equipament, sino que ha

de ser pel benestar
 millorar la conservació de certs elements del parc

Jean ONG enriquezARTE

 activitats relacionades amb la naturalesa
 hort cada diumenge, amb criteris de biodiversitat . només tenen 40m2
 volen promoure que les usuàries s’apropien del parc, també connectant amb

treballar la terra. 
 aprofitar el parc per posar en pràctica la sensibilització a l’agroecologia
 els dissabtes fan tours amb nens per a reconèixer la biodiversitat. 
 gran problema d’irrigació al parc, terra molt compacte.
 reconèixer  que  és  un  espai  urbà,  i  no  negar  l'ús  pero  més  conscient  a  a

biodiversitat. 
 empoderar les iniciatives que ja existeixen. 

Espai de debat en clau de barri

 És un parc obert a tota la ciutat
 Remarcar certes problemàtiques actuals: ús nocturn
 Acompanyar el procés de campanyes divulgatives de que vol dir el parc net. 



 Parc central ha fet que el parc del Turó de la peira quedi mes abandonat…
 Creu que té potencial com  a parc més familiar
 Crear  un programa de  participació  un cop el  parc  estigui  remodelat.  Oferir

participació, dinamització, accions cíviques…
 Reconeix que el parc del turó està molt deixat i que és important el tema de

manteniment i neteja posterior. 
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2a REUNIÓ DE COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

DIAGNOSI URBANO SOCIAL DEL PARC DEL TURÓ DE LA PERIA 

Data: 07/06/2021 Horari: 17:30 – 18:30h Lloc: virtual 

 

ASSISTENTES 

Veïnes i entitats Tècniques municipals i 

representants de 

l’Ajuntament 

Equip dinamitzador 

(Voltes coop.) 

Pep Ortiz - La Cosa 

Nostra / AAVV Can 

Peguera 

Daniel Agudo - AVV Turó 

Blanca Ass. - Comercio 

TdP  

Josep Maria - AVV Can 

Peguera i casal la Cosa 

Nostra 

Jean - ONG enriquez Arte 

Xavier Justel 

Toni - CFS Montsant 

(club de futbol sala) 

Nuria CSS Turo 

Toni APC 

El Casalet del Turó 

Irene Garcia 

Natalia Buira - Casal Gent 

gran can Peguera  

Xitlali, tècnia del Pla de 

Barris 

Sonia Montes, Tècnia del 

Districte de Nou barris 

Suso Lopez, tècnic del 

Pla de Barris 

Esther Flaquer, Barcelona 

en Comú 

Marc Fando Morell 

Marta Arnal 

Sergi Cardona 

Keren Besalduch 

 



 

ORDRE DEL DIA 

 Agraïment a la participació i implicació de les entitats 

 Presentació del moment on es troba el procés 

 Exposició dels resultats preliminars dels punt d’interacció mòbils, la 1a sessió 
oberta de participació i valoració global de la participació. 

 

PRECS I PREGUNTES 

Josep Ma AAVV Can peguera. Participació molt baixa, la precipitació del procés es el 
que fa que sigui molt  

Jean. enriquezarte. Proposa compartir l’enquesta a totes les entitats per fer més am-
plia la participació. Creu que tampoc ha sigut molt alta tot i que facilita la feina.  

Daniel Agudo: felicitats per com s’està fent el procés tenint en compte el context en 
que sorgeix. El dubte és més en el camp de propostes ja que creu que serà més difícil 
traslladar bé les propostes a BIMSA i que sigui real. El gran repte és fer realitat la veu 
de les persones. 

Pep Ortiz. treball dels tècnics està ben fet. La participació és molt baixa, només 36 per-
sones a una sessió és ridícul. Reconeix que la pandemia ha dificultat la tasca de parti-
cipació. Són importants els fòrums de participació real on podem compartir cara a 
cara. No recolza la proposta de les enquestes. Si no hi ha diàleg no es pot arribar a 
una proposta de consens, falten més espais de diàleg. Proposa que les sessions tin-
guin més espai de diàleg i menys de “posar gomets”.  

Suso Lopez El gran repte vindrà quan es traslladi a un equip executor per fer el projec-
te real. Posen en valor l’espai de la comissió de seguiment  com a connectors entre el 
que volen i el que es faci durant la fase d’avantprojecte. Es proposa mantenir la dinà-
mica i si cal incrementar-la perquè els plànols reflecteixin la veu de les veïnes. Amb 
aquest procés es busca un espai participatiu més de qualitat i no tant quantitatiu.  

Xitlali convida a les entitats a que participin en aquest espai de la comissió de segui-
ment perquè sigui el màxim representatiu . La proposta de fer els canvis del parc du-
rant aquest mandat fan que els tempos siguin més precipitats. Cal tenir present que 
aquest procés no és la única acció participada que farem, i que aquesta primera part 
respon a la necessitat de tenir una primera aproximació per poder fer l’encàrrec a 
BIMSA, ja comptant amb la participació veïnal des del primer moment. Remarca que 
la Comissió de seguiment que s’ha creat serà l’encarregada a partir d’ara de vetllar per 
la participació en les següents etapes. Malgrat els tempos ajustats, la voluntat és fer-lo 
amb la màxima qualitat possible. 

Blanca. recolza la idea de Jean que les entitats puguin fer enquestes per recollir més 
informació.  

Esther Flaquer vol reforçar la idea de que estem en un procés obert, que encara hi 
haurà més espais per compartir. La covid ens dificulta més fer un procés més emotiu, 



de contacte. Recordar que els nous canals com el Decidim poden ajudar a arribar a 
més gent i recollir més veus. Emfatitza que la veu de les usuàries del parc que no par-
ticipen d’entitats i projectes del barri també és important i amb les diferents accions 
que s’han proposat es bo arribar a tothom.  

Jean. pregunta si podran tenir l’enquesta per passar a les sòcies.  

Suso. Comenta que es recollirà la proposta i donarem una resposta i enviarem les en-
questes aquesta setmana. 
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