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PROCÉS PARTICIPATIU DE CAN 
XIRINGOI
Recollida de propostes per l’espai lliure
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Objectiu del procés participatiu

L’objectiu ha estat generar un debat que permeti recollir propostes sobre necessitats, 

possibles activitats, usos i elements que puguin ser valorades tècnicament a fi de ser 

incorporades en el futur projecte de transformació urbanística d’aquest espai. 
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Calendari previst
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OCTUBRE OCTUBRE-NOVEMBRE NOVEMBRE-DESEMBRE

Fase 
d’informació 
(13/10 – 24/10)

Constitució 
Comissió de 
Seguiment

Activació espai 
decidim.barcelona

Presentació 
Consell de Barri

Fase de debat i 
recollida de propostes 

(25/10 – 17/11)

Obertura propostes 
decidim.barcelona

Punts mòbils 
informatius i de 

recollida de 
propostes (4 

sortides)

Sessions 
participatives de 

treball (4 sessions)

 

Fase de retorn
(18/11 – 14/12)

Presentació dels 
resultats del procés 

participatiu a la 
Comissió de Seguiment

Presentació dels 
resultats del procés 

participatiu a una sessió 
amb veïns i veïnes

Publicació dels resultats 
del procés a través del 

decidim.barcelona
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Dades d’informació
Accions informatives:

• Constitució Comissió de Seguiment
• Presentació Consell de Barri
• Espai Decidim
• Punts informatius
• Cartelleria
• Difusió espais web i xarxes socials
• Entitats/equipaments que han fet d’altaveu

Punts mòbils Consell de Barri Total

Persones informades 
(directament)

361 30 391

Cartells i flyers Decidim  (interaccions) Entitats/equipaments que han fet d’altaveu

800 779 visites
5.215 visualitzacions

3 (AVV, Casal Gent Gran i Plataforma Cotxeres)
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Dades de participació

Sessions presencials Decidim Punts informatius TOTAL

Nombre de 
participants

66 20 8 94 participants

Accions participatives
• 4 punts mòbils (2, 3, 8 i 10 de novembre)
• 4 sessions presencials (7, 14, 16 i 17 de novembre)
• Propostes a l’espai Decidim
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Dades de participació
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Dades de participació
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Síntesi de les propostes

Sessions presencials Decidim Punts informatius TOTAL

Nombre de 
propostes

54 28 8 90 propostes

• Els espais de recollida de propostes han estat presencials (punts mòbils al carrer i sessions a 

la biblioteca, Casal de Gent Gran i Centre Cívic) i virtuals (Decidim.Barcelona). 

• Els punts informatius han estat essencialment informatius, tot i que també s’han recollit algunes 

propostes.

• El principal gruix de propostes prové dels espais presencials, tot i que la participació virtual 

ha estat força rellevant. 
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Síntesi de les propostes
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Síntesi de les propostes
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Síntesi de les propostes. Caràcter de l’espai
• Principals aportacions recollides:

• Mantenir Can Xiringoi com un espai obert.

• Disposar a Can Xiringoi d’una multiplicitat d’usos àmplia (esportius, verd, 

àrea per a gossos, relacionals, culturals...).

• Relació Virrei Amat-Can Sitjar-Can Xiringoi i com aprofitar això per donar 

una identitat comuna.
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Síntesi de les propostes. Verd
• Principals aportacions recollides:

• Tenir un espai el màxim de verd possible.

• Mantenir zones de gespa natural.

• Plantar un arbrat que generi ombres (emergència climàtica).

• Un verd de fàcil manteniment.

• Tenir zones d’arbustos/flors, però que no limitin la visibilitat.
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Síntesi de les propostes. Instal·lacions esportives
• Principals aportacions recollides:

• Mantenir el circuit saludable per a gent gran.

• Instal·lar taules de ping-pong.

• Fer una pista poliesportiva.

• Fer unes pistes de petanca.

• Fer unes barres de cal·listènia.

• Fer una zona d’skatepark. 
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Síntesi de les propostes. Espai per a gossos
• Principals aportacions recollides:

• Un espai per a gossos, segregat de la resta d’usos que es donin a Can 

Xiringoi.

• Dimensionat a les necessitats del barri.

• Que sigui un espai de relació entre les persones que tenen gos.

• Amb dos espais diferenciats, un per gossos més grans i un altre per gossos 

més petits.

• Acompanyar de vigilància a la resta de l’espai, per evitar mals usos. 



16

Síntesi de les propostes. Jocs infantils
• Principals aportacions recollides:

• Relació entre la futura escola bressol i un espai infantil proper a Can Xiringoi 

/ Existència d’equipaments de joc infantil a plaça de Can Sitjar 

• Jocs per a petita infància (0-3 anys), però també per a més grans.

• Jocs infantils de fusta (amb tobogan, cuineta, un vaixell o tren de fusta...). 

• Espai amb sorrari i estructura de fusta que faciliti l’experimentació dels 

infants (cuineta de fusta, politges, recipients de diverses mides i formes...). 

• Llit elàstic de terra. 

• Zona de rocòdrom.

• Estructura amb túnels per a infants, per potenciar el moviment i la motricitat.
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Síntesi de les propostes. Espai públic
• Principals aportacions recollides:

• Zones d’estada amb bancs i taules de pícnic / Problemes de convivència i 

incivisme.

• Fer coincidir bancs i ombres.

• Conservar les pedres que hi ha actualment, caràcter simbòlic.

• Instal·lar uns lavabos públics.

• Ús d’energies renovables per alimentar la il·luminació de la via pública. 

• Instal·lar unes guixetes on es puguin depositar les pertinences. 
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Síntesi de les propostes. Activitats culturals i/o 
lúdiques

• Principals aportacions recollides:

• Disposar d’un espai pavimentat on es puguin fer activitats culturals 

puntualment (Festa Major, fires, activitats de barri).
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Síntesi de les propostes. Altres
• Principals aportacions recollides:

• Reforçar el manteniment i la neteja de l’espai públic quan es faci la 

intervenció.

• Deixar Can Xiringoi tal i com està actualment, només millorar el seu 

manteniment i neteja. 



20

Síntesi de les propostes. Equipaments i serveis
• Principals aportacions recollides:

• Equipaments (residència per a gent gran, habitatges).

• Serveis (espai familiar, ludoteca, cau/esplai).

→ En aquest procés participatiu només es recollien propostes per l’espai 

verd/lliure, però es deriven aquestes demandes a Districte.



Gràcies per la vostra atenció
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