
Proposta Temàtica Ubicació Origen Grau de consens Resposta

Espai a l’aire lliure, que estigui equipat adequadament (zones 
d’estada, ombra, exercicis per a gent gran) i tingui unes hores 
delimitades en les quals l’ús residencial és preferent o exclusiu, 
senyalitzat amb una placa o cartell informatiu oficial.

Urbanisme, Zones 
d'estada

Plaça situada entre la 
Torre Júlia i la residència 
del Molí – Via Favència

Entrevistes, Sessió 
ciutadania

Proposta 
consensuada

Incorporada parcialment. No es contempla, en no poder garantir 
el seu compliment, la delimitació horària per colꞏlectius. 
Es pot treballar el contingut de la senyalització. Incorporades 
zones d'estada, ombra i elements de fitness per a gent gran. Tot 
i no poder tancar l'espai d'ús public, el tipus de banc facilita la 
creació de zones més recollides i orientades cap a un costat o 
l'altre seogn el cas Els elements de fitness tindràn cartells

Instalꞏlar un parc de jocs infantils, amb terra tou, i amb una 
zona d’estada, com a espai relacional i intergeneracional

Jocs infantils, 
Zones d'estada

Plaça situada entre la 
Torre Júlia i la residència 
del Molí – Via Favència, 

Plaça del carrer Molí

Entrevistes, Sessió 
ciutadania

Proposta 
consensuada

Incorporada. Les tres àrees d'actuació preveuen el disseny de 
jocs pintats al terra (plaça C. Molí), elements ludics (tobogan i 
escalada) o  zona d'estada amb paviment tou (plaça T.Julia/V. 
Fav)

Urbanització del solar per convertir-lo en un espai d’ús pel 
centre educatiu en horari lectiu (de 8h a 15h, de dilluns a 
divendres), amb un semitancament que permeti la seva 
obertura com a espai públic fora d’aquest horari lectiu. El 
projecte consisteix en una zona arbrada i amb gespa, amb 
diferents espais esportius (barres de calꞏlistènia, taules de ping-
pong) i de descans (zones de bancs, taules de pícnic) en 
petites illes repartides per l’espai, i connectades amb senders, 
de terres tous, com de sauló

Urbanisme, Zones 
d'estada, 

Instalꞏlació 
esportiva, 
Vegetació

Solar Sessió ciutadania Proposta 
consensuada

Incorporada parcialment. Sí s'han inclòs els usos reclamats però 
no es pot garantir la exclusivitat de l'espai per a colꞏlectius 
específics. La zona del pati, amb arbres i zones verdes, s'articula
en tres plataformes per activitats differents: 1. A la plataforma de 
dalt, amb un paviment tou de sauló es preveuen una zona 
d'escalada, taules de ping-pong i zones d'estada. 2. a la 
intermitja, amb un paviment dur, es dissenya una pista 
multiesportiva y un petit tobogan integrat en un talús (no s'ha 
previst calꞏlistenia pero es podria incorporar; la paret que 
delimita el pati es predisposa perque els joves la utilitzin de 
suport a l'activiat de street art 3 La terrassa inferior amb taules

Pèrgola de làmines de fusta o de l’estil, que deixi passar el 
vent, a la banda més propera a la residència Ombres

Plaça situada entre la 
Torre Júlia i la residència 
del Molí – Via Favència

Entrevistes, Sessió 
ciutadania

Proposta 
consensuada

Incorporada. S'han inclòs pèrgoles a la plaça per garantir ombra 
així com un augment del verd, especialment en el lateral de la 
residència. 

Pèrgola amb coberta verda, de vegetació d’arrel poc profunda i 
autòctona

Ombres, 
Vegetació

Plaça situada entre la 
Torre Júlia i la residència 
del Molí – Via Favència

Sessió ciutadania Proposta 
consensuada

Incorporada parcialment. S'han inclòs pèrgoles a la plaça per 
garantir ombra així com un augment del verd, especialment en el 
lateral de la residència. No s'han incorporat pergoles amb 
enfiladisses perquè suposen un major manteniment que les de 
fusta.

Jardineres amb vegetació mediterrània Vegetació

Plaça situada entre la 
Torre Júlia i la residència 
del Molí – Via Favència, 
Plaça del carrer Molí

Entrevistes, Sessió 
ciutadania

Proposta 
consensuada

Incorporada. S'han dissenyat parterres més grans on hi han els 
arbres existents i se n'han creat de nous. En la zona entre la 
Torre Julia i el pati s'ha creat una nova zona verda 

Paret verda vegetal al mur compartit amb el camp de futbol Vegetació Solar Sessió ciutadania Proposta 
consensuada

Incorporada parcialment. Per les seves característiques, i per tal 
d'encabir tots els usos demanats, s'ha optat per fer servir 
aquesta paret com a espai per a situar un petit 
boulder/rocòdrom. No obstant, també es fa una ampliació de la 
vegetació en aquest entorn per generar un espai d'ombra i 
estada. Per tal d'encabir tots els usos demanats, s'ha previst 
plantar enfiladisses només a la plataforma inferior del pati, 
dissenyat com a zona d'estada.

Substituir l’actual barana protectora per jardineres amb flors Vegetació Plaça del carrer Molí Sessions amb 
infants

Proposta 
consensuada

Incorporada. S'ha eliminat la barana protectora i s'han creat 
parterres amb arbustos i arbres

Millorar la ilꞏluminació de tot l’àmbit de intervenció Ilꞏluminació Transversal Entrevistes, Sessió 
ciutadania

Proposta 
consensuada Incorporada. La proposta millora l'enllumenat de tot l'àmbit. 

Redistribuir els punts de llum per evitar que trenquin les 
dinàmiques de joc i relacionals Ilꞏluminació Plaça del carrer Molí Sessions amb 

infants
Proposta 
consensuada

Incorporada. La proposta millora també la ubicació dels punts de 
llum. 

Desplaçar els contenidors de la plaça del carrer Molí, a la part 
de la vorera ampla Mobiliari urbà Plaça del carrer Molí

Entrevistes, Sessió 
ciutadania, Sessions 
amb infants

Proposta 
consensuada

Incorporada. Els contenidors s'han desplaçat a la zona de la 
vorera fora de la plaça

Instalꞏlar una font d’aigua potable Mobiliari urbà Solar, Plaça del carrer 
Molí

Sessió ciutadania, 
Sessions amb 
infants

Proposta 
consensuada

Incorporada. S'inclouen 3 fonts d'aigua al mig del nou espai 
públic (2) que es genera i una tercera a la Plaça Molí. 



Desplaçar la font actual i situar-la més propera al centre de la 
plaça Mobiliari urbà

Plaça situada entre la 
Torre Júlia i la residència 
del Molí – Via Favència

Sessions amb 
infants Proposta individual Incorporada. S'inclouen 3 fonts d'aigua al mig del nou espai 

públic (2) que es genera i una tercera a la Plaça Molí. 

Posar més papereres Mobiliari urbà Solar, Plaça del carrer 
Molí

Sessions amb 
infants

Proposta 
consensuada

Incorporada. S'incorporaran més papereres als espais d'estada i 
activitats

Instalꞏlar uns pals especials perquè els gossos orinin, amb 
filtració perquè els orins no quedin a la via pública Mobiliari urbà Plaça del carrer Molí Sessió ciutadania Proposta 

consensuada
No incorporada en fase d'avantprojecte. Es tindrà present de 
cara properes fases de redacció del projecte. 

Zona d’estada amb bancs, que no siguin massa baixos perquè 
dificulten que les persones grans puguin aixecar-se per si 
mateixes. Els bancs no haurien de ser només individuals, i 
haurien d’estar orientats de manera que permetin relacionar-se

Zones d’estada

Plaça situada entre la 
Torre Júlia i la residència 
del Molí – Via Favència, 
Plaça del carrer Molí

Entrevistes, Sessió 
ciutadania, Sessions 
amb infants

Proposta 
consensuada

Incorporada. Tant al C. Molí, com al pati i al nou espai entre 
residències es colꞏloquen bancs, sobretot en aquest ultim espai 
el model escollit facilita l'estada i la socialització de la gent gran.

Definir un espai d’estada, amb bancs i ombra, a la vorera 
àmplia que hi ha al costat de la rampa del pàrquing de la 
residència (Via Favència)

Zones d’estada
Plaça situada entre la 
Torre Júlia i la residència 
del Molí – Via Favència

Entrevistes Proposta individual Incorporada parcialment. Es contemplen elements de mobiliari 
urbà a la vorera del C/Molí així com un augment de la vegetació. 

Zona amb taules de pícnic, espai relacional Zones d’estada

Solar, Plaça situada entre 
la Torre Júlia i la 
residència del Molí – Via 
Favència

Entrevistes, Sessió 
ciutadania

Proposta 
consensuada

Incorporada. Es generen nous espais relacionals a diferents 
indrets de l'àmbit. 

Espai de lectura Zones d’estada
Plaça situada entre la 
Torre Júlia i la residència 
del Molí – Via Favència

Sessions amb 
infants Proposta individual Incorporada. Es generen nous espais per a seure a diferents 

indrets de l'àmbit. 

Jocs d’aigua (font jugable) Jocs infantils Solar, Plaça del carrer 
Molí

Sessió ciutadania, 
Sessions amb 
infants

Proposta 
consensuada

No incorporada en no considerar-se entorn adient per a jocs de 
refresc (grau de pendent i existència de parquing limiten la seva 
ubicació).  

Construir una piscina de boles Jocs infantils Solar Sessions amb 
infants Proposta individual No incorporada com a tal. Es generen, no obstant diferents 

espais de joc infantil per a edats diverses. 

Dibuixar jocs infantils al terra (ex: xarranca, escacs...) Jocs infantils

Plaça situada entre la 
Torre Júlia i la residència 
del Molí – Via Favència, 
Plaça del carrer Molí

Entrevistes, Sessió 
ciutadania

Proposta 
consensuada

Incorporada. Tant al C. Molí, com al pati i a l'espai entre torres, 
es preveuen jocs al terra i a la paret.

Instalꞏlar una tirolina Jocs infantils Solar Sessions amb 
infants

Proposta 
consensuada

No incorporada. S'inclouen altres elements de joc per a diferents 
edats. La tirolina requereix d'un espai més ample que reduiria el 
nombre d'activitats

Una zona de jocs d’amagatall Jocs infantils Solar Sessions amb 
infants Proposta individual No incorporada com a tal. Es generen, no obstant diferents 

espais de joc infantil per a edats diverses. 

Llits elàstics Jocs infantils Solar Sessions amb 
infants Proposta individual No incorporada. S'inclouen altres elements de joc per a diferents 

edats. 

Una casa-arbre Jocs infantils Solar Sessions amb 
infants Proposta individual No incorporada com a tal. Es generen, no obstant diferents 

espais de joc infantil per a edats diverses. 

Pista multiesportiva semi-coberta, amb un porxo o similar, on 
es puguin fer diferents activitats en horari lectiu, com les 
classes d’educació física, però que també sigui un espai que es
pugui utilitzar per part del veïnat a les tardes. Semitancament 
perquè en horari lectiu pugui tancar-se, i obrir-se a partir de les 
15h.

Instalꞏlació 
esportiva Solar Entrevistes Proposta individual No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de la 

proposta. 

Instalꞏlar unes pistes de petanca Instalꞏlació 
esportiva

Plaça situada entre la 
Torre Júlia i la residència 
del Molí – Via Favència

Entrevistes Proposta individual No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de la 
proposta. 

Taules de ping-pong de formigó Instalꞏlació 
esportiva Solar Entrevistes, Sessió 

ciutadania
Proposta 
consensuada Incorporada. A la plataforma superior.



Zona de rocòdrom a l’aire lliure Instalꞏlació 
esportiva

Solar, Plaça situada entre 
la Torre Júlia i la 
residència del Molí – Via 
Favència

Entrevistes, 
Sessions amb 
infants

Proposta individual Incorporada. A la plataforma superior.

Instalꞏlar unes taules de ping-pong de formigó a prop de les 
escales entre l’IES i la residència

Instalꞏlació 
esportiva

Plaça situada entre la 
Torre Júlia i la residència 
del Molí – Via Favència

Sessió ciutadania Proposta 
consensuada Incorporada. A la plataforma superior.

Skatepark en petit format, alguns elements patinables Instalꞏlació 
esportiva Solar Sessions amb 

infants
Proposta 
consensuada

No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de la 
proposta. 

Renovar les màquines d’exercici Instalꞏlació 
esportiva

Plaça situada entre la 
Torre Júlia i la residència 
del Molí – Via Favència

Sessions amb 
infants

Proposta 
consensuada Incorporada. Es genera una nova àrea de jocs biosaludables. 

Construir una piscina Equipaments Solar
Sessió ciutadania, 
Sessions amb 
infants

Proposta no 
consensuada

No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de la 
proposta. 

Construir una biblioteca Equipaments
Plaça situada entre la 
Torre Júlia i la residència 
del Molí – Via Favència

Sessions amb 
infants Proposta individual No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de la 

proposta. 

Instalꞏlar un elevador en les escales entre el carrer Molí i la 
plaça situada entre la residència i la Torre Júlia Accessibilitat Plaça del carrer Molí Sessió ciutadania Proposta 

consensuada
No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de la proposta 
i per l'elevat cost econòmic que representaria la seva instalꞏlació. 

Fer una rampa d’accés en el darrer tram de les escales que hi 
ha entre el carrer Molí i la plaça situada entre la residència i la 
Torre Júlia

Accessibilitat Plaça del carrer Molí Sessió ciutadania Proposta 
consensuada

No incorporada. No compliria amb els requeriments tecnics 
d'execució. L'accés per rampa se farà pel C/Molí i la vorera de 
Via Favència. 

Escales mecàniques entre el carrer Molí i la plaça situada entre 
la residència i la Torre Júlia Accessibilitat Plaça del carrer Molí Entrevistes Proposta individual No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de la proposta 

i per l'elevat cost econòmic que representaria la seva instalꞏlació. 

Escales mecàniques entre Via Favència i la plaça situada entre 
la residència i la Torre Júlia Accessibilitat

Plaça situada entre la 
Torre Júlia i la residència 
del Molí – Via Favència

Entrevistes Proposta individual No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de la proposta 
i per l'elevat cost econòmic que representaria la seva instalꞏlació. 

Eliminar les escales de la Torre Júlia i definir un únic accés a la 
plaça, que ja existeix i és accessible per a persones amb 
mobilitat reduïda, per Via Favència

Accessibilitat
Plaça situada entre la 
Torre Júlia i la residència 
del Molí – Via Favència

Entrevistes Proposta individual No incorporada. Es milloren les escales existents i es garanteix 
l'accessibilitat mitjançant rampa pel C/Molí i Via Favència. 

Rampa d’accés al solar en la part més propera al centre de 
secundària. Accessibilitat Solar Sessió ciutadania Proposta 

consensuada

No incorporada per no ser viable tècnicament en relació al global 
de la proposta. Es genera un nou accés a la plataforma inferior 
del pati i es connecta aquesta amb a la resta de plataformes del 
mateix mitjançant una rampa

Instalꞏlar i licitar un quiosc d’alimentació, bar/restauració, per 
dinamitzar l’espai

Dinamització dels 
espais

Plaça situada entre la 
Torre Júlia i la residència 
del Molí – Via Favència

Entrevistes, Sessió 
ciutadania

Proposta 
consensuada

No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de la 
proposta. No obstant, en el marc del Pla de Barris es proposa 
activar els locals situats als baixos de la Torre Júlia per tal de 
poder dinamitzar la plaça. 

Obrir els baixos de la Torre Júlia i que tinguin activitat 
econòmica / associativa

Dinamització dels 
espais

Plaça situada entre la 
Torre Júlia i la residència 
del Molí – Via Favència

Entrevistes, Sessió 
ciutadania

Proposta 
consensuada Incorporada en un projecte paralꞏlel en el marc del Pla de Barris. 

Promoure la creació d’activitat econòmica als baixos 
comercials actualment desocupats

Dinamització dels 
espais Plaça del carrer Molí Sessions amb 

infants
Proposta 
consensuada

Incorporada parcialment. En el marc del Pla de Barris s'activaran 
per a usos comunitaris i socials els baixos de Torre Júlia. 

Dinamització i activitats dels espais infantils Dinamització dels 
espais Transversal Sessions amb 

infants
Proposta 
consensuada Incorporada. Es generen noves àrees de joc infantil. 



Definir uns semitancaments als accessos a la plaça situada 
entre la residència i la Torre Júlia, per tal que tant el solar com 
la plaça siguin espais que en horari de matins siguin exclusius 
pels equipaments de l’entorn (residència, Torre Júlia, centres 
educatius)

Urbanisme

Solar, Plaça situada entre 
la Torre Júlia i la 
residència del Molí – Via 
Favència

Entrevistes Proposta individual No incorporada atès que no es pot garantir l'ús exclusiu de 
l'espai públic a cap colꞏlectiu en concret. 

Pacificar el carrer del Molí i la plaça, en el marc del projecte 
Protegim les escoles Urbanisme Plaça del carrer Molí Entrevistes, Sessió 

ciutadania
Proposta 
consensuada

Incorporada. L'esència de l'intervenció al C/Molí és la pacificació 
de l'entorn. 

Desplaçar o reduir la ventilació del pàrquing que hi ha al mig de 
la plaça Urbanisme

Plaça situada entre la 
Torre Júlia i la residència 
del Molí – Via Favència

Entrevistes, Sessió 
ciutadania, Sessions 
amb infants

Proposta 
consensuada No incorporada en no ser viable tècnicament. 

Escenari o tarima amb una zona de grades, per tal que es 
puguin desenvolupar activitats culturals i festives puntualment Urbanisme Solar

Sessió ciutadania, 
Sessions amb 
infants

Proposta 
consensuada

No incorporada. Es manté, per això, una zona plana al centre del 
solar per tal que sigui possible desenvolupar activitats 
comunitàries. Les plataformes intermitja i inferior del pati 
admetran aquests tipus d'activitats.

Graderia que tingui incorporada una pèrgola, que vagi des de la
paret compartida amb el camp de futbol fins on comença 
l’actual porta d’accés al solar

Urbanisme Solar Sessió ciutadania Proposta 
consensuada

No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de la proposta 
i per l'elevat cost econòmic que representaria la seva instalꞏlació. 

Carrer Molí com plataforma única, pacificant el trànsit rodat i 
fent un estudi per desviar-lo pels carrers propers, deixant Molí 
només accessible en vehicle privat per a veïns i veïnes i per 
determinats serveis (habilitant, doncs, unes places de càrrega i 
descàrrega per serveis)

Urbanisme Plaça del carrer Molí Sessió ciutadania Proposta 
consensuada

Incorporada parcialment. El C/Molí es convertirà en plataforma 
única. No s'ha valorat, en aquesta fase, el desviament del trànsit.

Fer un mural pintat conjuntament amb l’alumnat dels centres 
educatius Urbanisme Solar Sessions amb 

infants
Proposta 
consensuada

Incorporada. Es planteja una zona per a art urbà. En paralꞏlel al 
projecte es pot treballar una intervenció artística en aquest espai.

Instalꞏlar un lavabo públic Urbanisme Solar Sessions amb 
infants Proposta individual No incorporada. Tot i així, s'estudiarà fer un lavabo públic en els 

equipaments que s'obriran als baixos de la Torre Júlia

Terres adoquinats o de formigó, que es puguin patinar Urbanisme Solar Sessions amb 
infants Proposta individual Incorporada. A la zona del solar es combina el paviment de peça 

ceràmica amb el sauló, segons les zones. 

Construir un pipican Urbanisme Solar Sessions amb 
infants Proposta individual

No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de la proposta 
i per no reunir l'espai les condicions adients per a una àrea 
d'esbarjo de gossos. 

Pintar els murs de colors Urbanisme Solar Sessions amb 
infants Proposta individual Incorporada. Es planteja una zona per a art urbà. En paralꞏlel al 

projecte es pot treballar una intervenció artística en aquest espai.

Zona d’aparcament de vehicles Urbanisme Solar Sessions amb 
infants

Proposta no 
consensuada

No incorporada. El caràcter de la intervenció és per tal de reduir 
el pas de vehicles privats per l'entorn del C/Molí. 

Millorar el manteniment de les façanes del carrer Molí Urbanisme Plaça del carrer Molí Sessions amb 
infants

Proposta 
consensuada

No incorporada en aquest projecte. En el marc del Pla de Barris 
s'està treballant en aquesta zona en el programa de Finques 
d'Alta Complexitat per promoure la rehabilitació d'elements 
comuns de les comunitats veïnals en aquest àmbit de carrers. 

Baixar les motos de les voreres, fent un pàrquing de motos i 
bicicletes Urbanisme Plaça del carrer Molí Sessions amb 

infants
Proposta 
consensuada

Incorporada parcialment. S'inclouen nous aparcaments de 
bicicletes a la proposta. 



Habitatge per colꞏlectius vulnerables Altres
Plaça situada entre la 
Torre Júlia i la residència 
del Molí – Via Favència

Sessions amb 
infants Proposta individual No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de la 

proposta. 

Crear un refugi per persones migrades Altres
Plaça situada entre la 
Torre Júlia i la residència 
del Molí – Via Favència

Sessions amb 
infants Proposta individual No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de la 

proposta. 

Prohibir fumar a la plaça Altres Plaça del carrer Molí Sessions amb 
infants Proposta individual No incorporada per no complir amb la legalitat vigent. 

Videovigilància, per evitar mals usos de l’espai Altres Transversal Sessions amb 
infants Proposta individual No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de la 

proposta. 

Espais públics amb disponibilitat de la xarxa de wi-fi pública Altres Transversal
Entrevistes, 
Sessions amb 
infants

Proposta 
consensuada

Incorporada parcialment. Es tindrà present de cara properes 
fases de redacció del projecte. 

Sostenibilitat i fàcil manteniment dels diferents elements que 
s’instalꞏlin en aquests espais públics Altres Transversal Entrevistes, Sessió 

ciutadania
Proposta 
consensuada Incorporada. 

Millorar el manteniment i la neteja dels espais, en general Altres Transversal Entrevistes, Sessió 
ciutadania

Proposta 
consensuada

Incorporada de manera implícita. Es realitzaran accions de 
suport i dinamització de l'espai una vegada realitzada la 
intervenció.

Campanya de sensibilització contra l’incivisme Altres Transversal Entrevistes, Sessió 
ciutadania

Proposta 
consensuada

Incorporada de manera implícita. Es realitzaran accions de 
suport i dinamització de l'espai una vegada realitzada la 
intervenció.

Un espai d’animals marins Altres Solar Sessions amb 
infants Proposta individual No incorporada per no tenir encaix en la globalitat de la 

proposta. 


