
 

 

 

Acta de la sessió de retorn i presentació de resultats 

Procés participatiu de Can Xiringoi. Recollida de propostes per 

l’espai lliure 

 

Data: 14/12/2022  

Durada prevista: 1,5h 

 

Districte de Nou Barris: 

Sr. Andrés Rodríguez,  Conseller de Barri de Vilapicina i la Torre Llobeta 

Sr. Marius Comorera,  Tècnic de Barri de Vilapicina i la Torre Llobeta 

Sra. Eva Luengo,  Tècnica de Participació del Districte de Nou Barris 

 

Entitats 

AVV Torre Llobeta i Vilapicina 

Plataforma Cotxeres Borbó 

 

Dinamització de la sessió 

Sr. Marc Rojas,   Tècnic de Quòrum 

 

Assistència veïnal: 7 persones: 5 dones i 2 homes 

 

Ordre del dia 

1. Benvinguda i presentació 

2. Explicació dels resultats del procés participatiu 

3. Torn obert de paraules 
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1. Benvinguda i presentació. 

Marc Rojas, coordinador del procés participatiu i de la seva dinamització, dona la benvinguda a la sessió i 

agraeix la seva assistència als veïns i veïnes que s’han incorporat. 

 

2. Explicació dels resultats del procés participatiu. 

Marc Rojas explica quins han estat els objectius del procés, com s’ha desenvolupat el calendari, presenta les 

dades de difusió i de participació i fa una síntesi de les principals propostes recollides als diferents espais de 

participació. La presentació està disponible aquí.  

Eva Luengo, tècnica de participació del Districte de Nou Barris, assenyala que les propostes presentades 

estan publicades a la plataforma Decidim, a l’espai del procés. Durant la propera setmana es farà resposta 

tècnica a aquestes aportacions, indicant en la seva majoria que estan incorporades al procés participatiu i es 

transmeten a Districte perquè les tingui en consideració en el futur, a l’hora de fer el projecte de transformació 

de Can Xiringoi. Les que estan categoritzades com equipaments i serveis, es respondrà que l’objecte del 

procés participatiu era recollir propostes sobre l’espai lliure i, per tant, es transmet la demanda a Districte però 

no s’inclouen dins del procés. Per últim, les que estan categoritzades com “altres”, tindran una resposta 

específica ja que són demandes molt particulars. 

 

3. Torn obert de paraules. 

S’obre un torn de paraules per resoldre dubtes o fer valoracions sobre el desenvolupament del procés 

participatiu. 

Intervenció Resposta 

Veí de l’AVV Torre Llobeta i Vilapicina pregunta si 
des de l’Ajuntament es marca un objectiu de 
participació en els processos. Valora que la gent 
que finalment ha participat és mínima, comparat 
amb la gent que viu al barri. 

Eva Luengo respon que la participació als processos 
és voluntària i, per tant, municipalment no hi ha 
definit un percentatge mínim de participació adient 
pels processos participatius.  
 
Afegeix que el que es cerca en aquests processos 
és disposar del màxim de representativitat i 
diversitat en la participació, incorporar el màxim de 
mirades possible. Per aquest motiu s’han fet 
sessions adreçades a alumnes de l’institut, a dones, 
a gent gran, i es pretenia fer una cinquena amb 
famílies i infants del Timbaler però no ha estat 
possible.  
 
Andrés Rodríguez, Conseller de Barri de Vilapicina i 
la Torre Llobeta, indica que el percentatge de veïns 
que s’han implicat varia en funció de l’univers que 
observes. En aquest cas, valora que més que els 
veïns de tot el barri, interessava que participessin 
veïns i veïnes de l’entorn proper a Can Xiringoi.  
 
Afegeix que, en qualsevol cas, la relativa baixa 
participació és una qüestió que es repeteix a 
diferents processos i valora que s’hauran de buscar 
noves fórmules per implicar el veïnat.  

https://www.decidim.barcelona/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBakEvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--34c13216c53fa5e1317fd01204b35b3052362756/Presentaci%C3%B3%20sessi%C3%B3%20retorn%2014_12%20Can%20Xiringoi%20v3.pptx.pdf
http://www.decidim.barcelona/processes/canxiringoi
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Maria Dolores, de la Plataforma Cotxeres Borbó, 
valora negativament el nivell de participació que ha 
tingut el procés. Assenyala com a possible 
problemàtica la difusió que s’ha fet, amb uns cartells 
mal dissenyats, amb informació poc intuitiva, i que 
han desaparegut molt ràpid del barri. 

Eva Luengo respon que es pren nota de les 
aportacions per millorar en futurs processos. 

Veïna assenyala que s’hauria de fer una consulta al 
veïnat sobre l’edificació de l’escola bressol, ja que 
ella ha sondejat als seus veïns i coneguts i, en 
general, hi ha certa oposició a perdre l’espai obert 
que hi ha actualment. 

Andrés Rodríguez explica que el planejament actual 
preveu capacitat per edificar més de 3.000 metres 
quadrats en aquesta peça, però des de Districte s’ha 
arribat al compromís d’edificar el mínim possible, 
tenint en compte les necessitats d’espais verds i 
oberts que té el barri. En aquest punt, l’escola 
bressol és una demanda històrica a Vilapicina i la 
Torre Llobeta, és una necessitat del barri, i des de la 
Gerència d’Educació estan alineats per avançar 
amb aquest projecte. Dels més de 3.000 metres 
quadrats edificables, s’edificaran entre 900 i 1.300, 
d’un espai que disposa d’un total de 7.300 metres 
quadrats. Per tant, quedaran aproximadament 6.000 
metres quadrats d’espai públic, en el qual s’hauran 
de configurar altres demandes urgents i de 
necessitat del barri, com un espai per a gossos.  
 
El Conseller afegeix que tot i que el procés 
participatiu acaba amb aquesta sessió, es 
continuarà treballant amb les entitats i en el moment 
en el que es redacti el projecte de transformació, les 
entitats estaran informades i podran dir la seva.  

Veïna pregunta si es podria edificar o afegir algun 
servei a sobre de l’escola bressol. 

Andrés Rodríguez respon afirmativament i 
assenyala que hi ha hagut demandes per situar una 
ludoteca i un espai familiar, dos serveis que tenen 
una forta connexió amb l’equipament de l’escola 
bressol. Aquestes demandes s’han recollit i s’haurà 
de veure si tenen encaix en un futur. 

Veí de l’AVV Torre Llobeta i Vilapicina pregunta si 
és possible requalificar el sòl i canviar el seu ús.  

Andrés Rodríguez respon afirmativament, però 
explica que són mecanismes urbanístics que 
s’allarguen en el temps i que no són tan senzills com 
s’acostuma a pensar.  

Veí de l’AVV Torre Llobeta i altres veïns assistents 
valoren que qualsevol intervenció, redacció del 
projecte de futura transformació, hauria de vincular-
se amb unes accions de vigilància i vetllar pel 
civisme. S’assenyala la necessitat de disposar d’un 
Pla de Civisme. 

Andrés Rodríguez es mostra d’acord amb la 
demanda.  

Maria Dolores, de la Plataforma Cotxeres Borbó, 
reitera les problemàtiques de convivència i civisme 
que podrien generar unes zones d’estada massa 
cridaneres, especialment a les nits. 

Eva Luengo respon que aquestes qüestions han 
sorgit a les sessions de debat i estan recollides al 
procés participatiu.  

Veí assenyala que, tenint en compte la proximitat de Andrés Rodríguez indica que aquestes qüestions ja 
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Can Sitjar i Virrei Amat, es podria aprofitar per fer 
coses allà que per dimensions no podrien donar-se 
a Can Xiringoi. 

estan recollides al procés participatiu, van sortir a 
les sessions de debat. 

 

Sense més intervencions, es tanca la sessió.  


