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Informe parcial de la sessió de treball oberta amb 

ciutadania, entitats usuàries dels equipaments de 

la Prosperitat  

Dinàmica de la sessió de treball 

 

Data: 06/10/2021, 18:00h 

Durada prevista: 2h 

 

Objectiu 

 La sessió té l’objectiu de recollir necessitats i propostes identificades per part de la ciutadania en 

relació al caràcter, usos i activitats i característiques dels espais públics de l’àmbit d’actuació, tenint 

en compte les seves experiències quotidianes i la relació d’aquests espais públics amb els 

equipaments propers.  

 

 

1. Benvinguda i presentació                                    20’  
 Benvinguda institucional, introducció, límits de la intervenció, presentació del calendari del procés i de 

l’equip redactor del projecte (Miquel Izquierdo, Pla de Barris). 

 Breu introducció del procés participatiu, objectius i continguts de la sessió (EDAS). 

 

 

2. Desenvolupament de les dinàmiques en grups                        50’ 

 Explicació de les dinàmiques de treball: 

o Dinàmica 1: Caràcter 

o Dinàmica 2: Usos i activitats 

o Dinàmica 3: Característiques 

 Distribució de les persones participants en 3 grups de treball, per a debatre el caràcter, usos i 

activitats i característiques dels espais públics de l’àmbit.  

o Els 3 grups treballaran simultàniament en taules diferenciades. La persona dinamitzadora de 

cada grup s’encarregarà de gestionar les dinàmiques i recollir les aportacions dels veïns i 

veïnes.  

o Cadascun dels 3 grups treballarà un espai en específic en primer lloc, i passarà a treballar un 

altre espai públic posteriorment, en el següent ordre: 

 Grup 1: Plaça del Molí, plaça situada entre la residència i Torre Júlia, solar. 

 Grup 2: Plaça situada entre la residència i Torre Júlia, solar, plaça del Molí. 

 Grup 3: Solar, plaça del Molí, plaça situada entre la residència i Torre Júlia.   
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2.1. Dinàmica 1: Caràcter                                        10’ 

 Els espais públics de la zona nord de la Prosperitat que entren dins de l’àmbit d’actuació estan 

connectats entre sí, però cadascun té unes característiques que els diferencien. Definim el caràcter, 

la identitat de cadascun d’aquests tres espais (solar, plaça situada entre la residència i la Torre Júlia i 

plaça del carrer Molí), tenint en compte la relació amb els equipaments de l’entorn: Torre Júlia, 

residència del Molí – Via Favència, centres educatius. 

 Proposem una o vàries paraules que descriguin cada espai, per exemple: “L’espai de l’actual solar 

com un punt de trobada entre famílies”. Sense perdre la globalitat i el conjunt que comporta la zona 

nord, pensem en generar espais amb caràcters diversos i que, alhora, siguin complementaris. Deixem 

uns minuts de reflexió individual perquè cada integrant del grup pensi en les seves idees. 

 Intentem arribar a un o dos conceptes comuns per cadascun dels tres espais públics que s’han 

treballat.   

 Algunes referències conceptuals: 

o Tranquil.  

o Jugable. 

o Natural. 

o Cultural. 

o Punt de trobada. 

o ... 
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2.2. Dinàmica 2: Usos i activitats                                   15’ 

 Tenint en compte els conceptes que s’han definit en la dinàmica anterior com a identitaris de 

cadascun dels espais, les participants del grup pensen en aquelles activitats que els agradaria que 

tinguessin lloc. Deixem uns minuts de reflexió individual perquè cada integrant del grup pensi en les 

seves idees. 

o Què volem fer en aquest espai? 

o A quines necessitats quotidianes ha de donar resposta? 

o Quins usos i activitats poden desenvolupar-se periòdicament a l’espai en qüestió? 

o Quines activitats podrien tenir lloc de manera excepcional (ex: festes, esdeveniments 

culturals...)? 

o Penseu en possibles usos i activitats compartides entre diferents col·lectius poden donar-se 

en aquests espais públics. 

 Identifiquem aquells usos que s’han proposat per un major nombre de persones. Tractem d’arribar a 

un consens de tot el grup en un nombre limitat d’usos i activitats.  

 Algunes referències d’usos i activitats: 

o Menjar. 

o Ballar. 

o Llegir. 

o Trobar-se. 

o Contemplar. 

o Celebrar activitats culturals. 

o Descansar. 

o ... 

 

2.3. Dinàmica 3: Característiques                                   15’ 

 Tenint en compte la necessitat que els espais urbans siguin espais resilients, és a dir, flexibles i 

adaptables als reptes de futur (sostenibilitat), pensem en les característiques que haurien de tenir els 

espais públics, en relació al seu mobiliari urbà, il·luminació, jocs, paviment, vegetació, etc. Deixem 

uns minuts de reflexió individual perquè cada integrant del grup pensi les seves idees.  

o Com hauria de ser aquest espai per acollir les activitats que hem proposat? 

 Identifiquem aquelles característiques que s’han proposat per un major nombre de persones. Tractem 

d’arribar a un consens entre tot el grup amb un nombre limitat de característiques dels diferents 

elements.  

 Algunes referències d’elements sobre els quals treballar les seves característiques: 

o Mobiliari. 

o Il·luminació 

o Jocs 

o Vegetació i ombres 

o Paviments 

o Espais d’aigua 

o Accessibilitat 

o Elements singulars / representatius 

 

Una vegada s’ha acabat el treball d’un dels espais públics, es passa al següent.  
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3. Posada en comú                                          15’ 

 La persona dinamitzadora de cada grup comparteix les reflexions conjuntes amb el plenari. 

 

 

4. Conclusions i tancament de la sessió                             5’ 

 Es fa el tancament de la sessió i es passa un qüestionari de valoració a les persones participants.  

 

 

 

Espai de treball – Solar 

Les participants a la sessió de treball han indicat que el caràcter, la identitat, que hauria de tenir l’espai que 

actualment ocupa el solar ha de ser, principalment, esportiu, natural i de joc.  

Per part de les representants de l’alumnat i de l’equip docent de l’IES Galileo Galilei, s’assenyala que aquest 

espai actualment s’utilitza com ampliació del pati del centre educatiu, tant pels esbarjos com per les activitats 

d’educació física, ja que l’espai disponible actualment pel centre de secundària és molt limitat per la quantitat 

d’alumnes que té matriculat, uns 500 adolescents. Des de l’IES Galileo Galilei, per tant, es fa una proposta 

treballada entre el professorat i l’alumnat d’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, podent ser utilitzat així per la resta del veïnat a les 

tardes i nits de dilluns a divendres, i en horari complert els caps de setmana, apropant-se al concepte de patis 

oberts.  

La proposta que es presenta consisteix en una zona arbrada i amb gespa, amb diferents espais esportius 

(barres de cal·listènia, 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. Es planteja també que hi 

hagi un escenari o tarima fixe, amb la possibilitat que vagi acompanyada d’una zona de grades, per tal que es 

puguin desenvolupar activitats culturals i festives puntualment, dins del cicle de la Festa Major de la 

Prosperitat. L’ombra, que és un aspecte identificat com a important, ja que actualment aquests espais no en 

disposen, hauria de ser a partir de l’arbrat, així com d’una coberta, una marquesina, en aquelles zones on hi 

hagi més equipaments esportius.   

Pel mur que es comparteix amb el camp de futbol, es plantegen dues opcions: D’una banda, una paret verda, 

vegetal, que doni un caràcter més natural a l’espai. D’altra banda, una graderia que tingui incorporada una 

pèrgola, que arribi fins on comença l’actual porta d’accés al solar, permetent així que hi hagi una zona de pas.  

Quant a accessibilitat de l’espai, i tenint en compte el desnivell que hi ha entre el solar i la plaça situada entre 

la residència i la Torre Júlia, la proposta defineix que hi hagi una rampa d’accés en la part més propera al 

centre de secundària. 
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Les participants de les tres taules de treball valoren molt positivament aquesta proposta impulsada des de 

l’IES Galileo Galilei, tot i que s’assenyala que l’activitat que generi més soroll s’hauria de limitar a les nits, 

tenint en compte que hi ha dos equipaments residencials en l’entorn.  

D’altra banda, i com afegit a la proposta del centre de secundària, algunes de les persones participants 

indiquen que seria positiu disposar d’un espai de bar/restauració, estil quiosc, al solar o a la plaça situada 

entre la residència i la Torre Júlia, ja que dinamitzaria positivament la zona i facilitaria el flux de gent.  

 

 

 

Espai de treball – Plaça situada entre la residència i la Torre 

Júlia 

Les participants a la sessió de treball han indicat que el caràcter, la identitat, que hauria de tenir la plaça 

situada entre la residència i la Torre Júlia ha de ser familiar, per a gent gran, tranquil·la, i connectada amb 

el seu entorn.  

La principal demanda que ha sorgit als grups de debat ha estat que les persones que viuen a la residència del 

Molí – Via Favència puguin disposar d’un espai per al seu ús, a l’aire lliure, que estigui equipat adequadament 

i tingui unes hores delimitades en les quals l’ús residencial és preferent o exclusiu, senyalitzat amb una placa 

o cartell informatiu oficial. Aquesta demanda ve donada perquè és un equipament per a gent gran que 

actualment no disposa d’un espai a l’aire lliure i, pels usos i activitats que s’han donat fins al moment present 

en l’entorn de la residència, no ha estat un espai amigable per aquest col·lectiu. Hi ha un debat sobre fins a 

quin punt aquest espai d’ús exclusiu o preferencial hauria de ser més o menys tancat, no arribant a un acord 

clar, entre aquelles persones que defensen que simplement hauria d’haver-hi un cartell indicatiu i d’altres 

participants que assenyalen que, com a mínim, hauria d’haver-hi un tancat que defineixi l’espai residencial. 

L’espai, per tant, es planteja com una zona de tranquil·litat, un punt de trobada familiar. Alguns elements que 

es planteja instal·lar són zones de descans, amb bancs tradicionals, amb una forma adequada perquè la gent 

gran pugui seure bé, i posicionats de manera que facilitin la relació. S’assenyala que disposar d’ombres és 

molt important i, tenint en compte que sota aquesta plaça hi ha un pàrquing i no es poden plantar arbres, es 

demana que hi hagi una pèrgola, una marquesina de fusta, que permeti que circuli l’aire i que doni un caràcter 

més natural que si fos d’un altre material. Disposar d’aquesta ombra és una demanda que s’està fent des de 

fa anys i que ja s’ha presentat a l’administració local en reiterades ocasions, a través de diferents 

mecanismes, fins i tot arribant un projecte a la fase final de votació dels Pressupostos Participatius municipals 

de 2020 (https://ja.cat/wzznc). Tenint la particularitat de no poder plantar arbrat, el que es proposa per tenir 

verd urbà a la plaça és instal·lar jardineres.  

Les persones representants de l’IES Galileo Galilei, per la seva banda, i de manera compatible amb les 

propostes que s’han fet des de la residència, plantegen la possibilitat que aquesta plaça sigui una 

continuació, en la seva urbanització, a la del solar, és a dir, organitzar l’espai en illes i camins de sauló. Per 

poder disposar de vegetació, es proposa fer una coberta vegetal, com ja es fa en moltes teulades d’edificis 

públics, on es posa una coberta de terra i a sobre es planta vegetació d’arrel poc profunda, i sempre 

autòctona. En les illes d’aquest espai es troba més adient posar els jocs infantils, màquines d’exercici i 

recursos per a gent gran.  

D’altra banda, l’itinerari que han de fer les persones grans des de la residència fins a la plaça, situada 

realment a la part posterior de l’equipament, és un camí difícil per a persones amb mobilitat reduïda, ja que hi 

https://ja.cat/wzznc


     

 
7 

 

 

Informe parcial de la sessió de treball oberta amb ciutadania, 

entitats usuàries dels equipaments de la Prosperitat  

 

ha un pendent d’aproximadament un 7% en un tram força llarg. Es planteja que a les escales que hi ha entre 

la residència i l’IES Galileo Galilei s’estudiï instal·lar un petit elevador, com els que hi ha a diferents zones 

dels barris de muntanya de Nou Barris, o alternativament estudiar si es podria implementar una rampa en el 

darrer tram d’aquestes escales (en el primer tram ja n’hi ha una rampa), a la zona a tocar de la plaça. Tant 

des de la direcció de la residència, com des del grup de familiars es fa aquesta demanda emmarcant-la en el 

projecte de Barcelona com a ciutat amigable amb les persones grans, un compromís que la ciutat aborda des 

del 2009. 

En relació amb els locals de la planta baixa de la Torre Júlia, algunes de les persones participants assenyalen 

que seria positiu obrir-los i que tinguin activitat, com a motors de dinamització de la zona nord, ja que 

actualment estan en desús.  

Algunes de les persones participants assenyalen que les escales entre la Torre Júlia el camp de futbol 

s’haurien de reformular, ja que és un espai que no resol cap pas i, en canvi, esdevé un cau de brutícia i 

vandalisme. Per altra banda, a la part superior de les escales que van des de la plaça del Molí fins aquest 

espai públic, la plaça entre la residència i la Torre Júlia, hi ha un espai que està en desús i degradat i que es 

podria aprofitar, obrir-lo i incorporar-lo a la plaça. En aquest espai es proposa posar taules de ping-pong. 

 

 

 

Espai de treball – Plaça del carrer Molí 

Les participants a la sessió de treball han indicat que el caràcter, la identitat, que hauria de tenir la plaça del 

carrer Molí ha de ser pacificat i ha de ser un espai de trobada. 

Amb aquesta voluntat, les propostes que es fan des de les diferents taules de treball en relació amb el carrer 

del Molí i la plaça van encaminades a reclamar l’espai públic pels vianants. Per tant, les participants 

assenyalen que seria necessari que aquesta petita illa que hi ha actualment s’ampliés, guanyant espai. Des 

de l’IES Galileo Galilei es fa una proposta de pacificar el trànsit rodat i fer un estudi per desviar-lo pels carrers 

propers, deixant el carrer del Molí només circulable per veïns i veïnes i per determinats serveis (habilitant, 

doncs, unes places de càrrega i descàrrega per serveis).  

En aquest sentit, es planteja que el carrer del Molí sigui un passeig cívic de plataforma única, tenint en 

compte que és una zona amb dos centres educatius i equipaments per a gent gran; un passeig cívic que 

tindria com a eix la plaça del Molí com a punt de trobada. 

Quant a característiques dels diferents elements que es trobarien en aquest espai, es demana que els 

contenidors que hi ha actualment a la banda esquerra de la plaça es desplacin a una zona que no generin 

molèsties als veïns i veïnes.  

En la línia del que s’ha esmentat als altres espais públics, els bancs haurien de ser ergonòmics perquè la gent 

gran pugui seure i aixecar-se amb facilitat, i haurien d’estar orientats de manera que incentivin la interacció 

social.  

Les persones participants en la sessió proposen diferents elements jugables per aquest espai, com podrien 

ser taules per jugar a escacs, jocs infantils, jocs a terra (ex: xarranca) i un espai d’aigua. 

Altres elements que s’assenyalen com a necessaris són una font d’aigua i un major nombre de papereres, per 

tal que l’espai en el futur es pugui mantenir en unes condicions adequades de neteja.  
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Quant a vegetació, l’espai ja disposa d’una quantitat important d’arbres, així que es proposa variar i instal·lar 

jardineres amb flors, en la línia de crear un passeig cívic i amable.  

D’altra banda, es planteja que per tal que els gossos tinguin una zona per fer les seves necessitats, i per 

evitar una gran ocupació de l’espai públic que pot comportar un pipicà clàssic, es podrien instal·lar uns pals 

especials perquè els gossos orinin, amb filtració perquè els orins no quedin a la via pública, uns mecanismes 

que s’estan estenent en altres municipis catalans.  

 

 

 

Reflexions generals 

S’ha plantejat a les persones participants que reflexionessin sobre possibles usos i activitats compartides 

entre diferents col·lectius que es podrien donar en aquests espais públics. Davant aquesta pregunta, en 

general, les participants han prioritzat la segregació d’usos de l’espai públic, almenys en franges horàries, 

assenyalant que els diferents col·lectius (joves, famílies, gent gran, entre altres) tenen prioritats, interessos i 

horaris substancialment diferents i, fins a cert punt, conflictius. Per tant, han valorat que forçar a compartir els 

espais públics per part de l’administració podria produir conflictes d’usos i interessos en aquests espais.  

Un aspecte que ha estat transversal ha estat la sostenibilitat dels elements que s’instal·lin en el conjunt de 

l’àmbit d’actuació, és a dir, que el mobiliari, la vegetació, la il·luminació, i altres aspectes que s’implementin en 

aquests espais públics siguin sostenibles en el temps i tinguin un manteniment abordable. Les persones 

participants demanen que, més enllà de reurbanitzar l’àmbit, es faci un manteniment adequat, ja que s’ha 

detectat que els espais públics i els seus elements es degraden ràpidament si no hi ha un manteniment 

constant.  
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Avaluació de la sessió 
Un total de 30 persones, veïns i veïnes del barri de la Prosperitat, han participat en la sessió de treball, de les 

quals 25 han respost el qüestionari d’avaluació. Per tant, l’índex de resposta ha estat del 83,33%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribució per gènere ha estat dispar, amb major presència de dones (62,5% de les participants), mentre 

que al voltant de 4 de cada 10 persones eren homes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relació amb l’edat de les participants, gairebé la meitat (41,6%) tenen menys de 44 anys, amb una 

presència important de joves menors de 24 anys, principalment alumnes de l’IES Galileo Galilei. El perfil de 

majors de 65 anys també és rellevant, representant el 29,17% del total de participants.  
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La major part de les participants (83,33%) són d’origen nacional, mentre que hi ha una petita representació de 

la Índia, d’Armènia, del Brasil i del Marroc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La llengua materna de les persones d’origen nacional és, majoritàriament, castellà (60% del total), mentre que 

el català es posiciona com la segona llengua (24%) de les participants.  

En relació amb la participació a entitats, 2 de cada 3 participants (66,67%) afirma formar-ne part.  
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Una part important de les participants és la primera sessió del procés participatiu en la qual participen (64%), 

mentre que la resta han participat a sessions informatives (20%) o en d’altres accions participatives, com les 

entrevistes que s’han realitzat a agents clau del territori (8%).  

Els següents elements s’han valorat en una escala de l’1 al 4, en la qual 1 és “Gens” i 4 és “Molt”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comprensibilitat del llenguatge de les persones dinamitzadores ha estat un dels elements millor valorats, 

amb un 3,64 sobre 4, seguit dels horaris (3,05 sobre 4), mentre que l’accés en transport públic i la difusió de 

la sessió tenen uns valors mitjans, entre els 2,5 i els 3 punts sobre 4.  
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La pluralitat, la facilitat perquè les persones participants poguessin opinar i expressar els seus 

posicionaments, la diversitat d’opinions als debats i la diversitat del teixit associatiu han estat valorats 

positivament, amb més de 3 punts sobre 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La qualitat del debat, considerant la facilitat d’expressió, la generació de noves idees i la comprensió d’altres 

visions d’un mateix tema, s’ha valorat positivament, per sobre dels 3 punts.  

Així mateix, les participants han valorat positivament que s’han abordat les diferents problemàtiques relatives 

als espais a remodelar de la zona nord de la Prosperitat, i que s’ha donat un debat profund sobre les 

necessitats existents a aquests mateixos espais, tot i que aquesta darrera valoració en menor grau.  

Per últim, es plantejava obertament a les participants què consideren imprescindible o necessari d’ara en 

endavant. Es recullen a continuació les respostes: 

 

Que pongan más dinero para llevar a cabo todas las necesidades y carencias que tienen estos barrios 
perifèricos de Barcelona y se puedan igualar a otros barrios céntricos con más recursos. 

Idees que siguin possibles dintre dels límits. 

Difusió en tot el barri, tant els joves com els adults i la gent gran. 

Torn de paraula correcte, vindre amb idees clares i concises. No pas venir a improvisar. 

Arreglar carrer Flor de Neu 

Que es considerin les opinions de l'institut i de la residència 

Sobre todo y de modo urgente, el cierre o soterrament de esta parte de la ronda de dalt, porque también 
acarrea muchos problemas de salut, contaminación, etc. A los vecinos de la Prosperitat, generando un 
elevado motivo de enfermedad y malestar, teniendo que ir al médico y haciendo un encarecimiento 
económico. 

Fer una ciutat amigable, adaptada a totes les persones, tinguin 3 anys o 90 anys. 

Una bona entesa entre administracions (Ajuntament i Generalitat) per atendre les necessitats de la 
ciutadania de la Prosperitat de manera inclusiva, creant ciutats amigables d'accés a tothom (infants, nens, 
adolescents, adults i gent gran), amb dependència o sense ella. 

 

 

 

 


