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1. Benvinguda i presentació 15’
● Breu introducció del procés participatiu, objectius i continguts de la sessió (Quòrum).

o El procés té l’objectiu de generar un debat que permeti identificar i recollir propostes per la
transformació de l’espai de Can Xiringoi, que el planejament actual defineix com una zona
lliure.

o La sessió té l’objectiu, per tant, de recollir necessitats i propostes identificades per part de la
ciutadania en relació al caràcter, usos i activitats i característiques d’aquest espai públic.

2. Desenvolupament de les dinàmiques en grups 60’

● Explicació de les dinàmiques de treball:
o Dinàmica 1: Caràcter
o Dinàmica 2: Usos i activitats
o Dinàmica 3: Característiques

● Es treballa en un únic grup de treball, tenint en compte el nombre de participants, per a debatre el
caràcter, usos i activitats i característiques de l’espai públic de l’àmbit.

2.1. Dinàmica 1: Caràcter 20’

● La peça a transformar de Can Xiringoi és un espai envoltat d’equipaments públics, centres educatius i
que ha tingut un paper fortament relacional des del seu enjardinament provisional. També és
important assenyalar l’ús informal que ha tingut durant els darrers anys com a espai per a gossos, un
ús no definit i que entra en conflicte amb els usos previstos que té actualment l’espai. Definim, per
tant, quin caràcter o identitat ha de tenir aquest espai, tenint en compte la relació amb el seu entorn i
la seva realitat actual.

● Proposem una o vàries paraules que descriguin l’espai, per exemple: “Un punt de trobada”. 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 l’espai treballat.
● Algunes referències conceptuals:

o Tranquil.
o Jugable.
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o Natural.
o Cultural.
o Punt de trobada.
o ...

2.2. Dinàmica 2: Usos i activitats 20’

● Tenint en compte els conceptes que s’han definit en la dinàmica anterior com a identitaris de l’espai,
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 i/o esportius...)?
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 Passejar.
o Fer esport.
o Descansar.
o ...

2.3. Dinàmica 3: Característiques 20’

● 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 hauria de tenir
aquest espai públic, en relació al seu mobiliari urbà, il·luminació, jocs, paviment, vegetació, etc.
Deixem uns minuts de reflexió individual per definir criteris.

o Com hauria de ser aquest espai per acollir les activitats que hem proposat? Quins criteris
haurien de tenir els elements que s’instal·lin en aquest espai públic?

● Identifiquem aquells criteris 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 criteris 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
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o Elements singulars / representatius

3. 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.

Desenvolupament de la sessió

Després de la presentació inicial, es plantegen una sèrie de dubtes sobre el procés participatiu i sobre la
intervenció que Districte de Nou Barris pretén fer a Can Xiringoi:

● Hi ha dubtes sobre els metres quadrats que tenen els Jardins de Can Xiringoi, i sobre els metres
quadrats finals que hi haurà disponibles d’espai lliure/verd després de la construcció de l’escola
bressol. Andrés Rodríguez respon que l’espai actual dels Jardins és d’uns 7.000 m2, dels quals entre
900 i 1.300 es dedicaran a l’escola bressol. La resta quedaria com a espai lliure, que és el que es
debat al procés participatiu. Una veïna assenyala que l’espai actual no és d’uns 7.000 m2, sinó que
és més proper als 5.000 m2.

● Hi ha dubtes sobre el calendari i el pressupost de la intervenció. Andrés Rodríguez respon que no hi
ha encara una previsió de calendari, ni hi ha pressupost. Aquest procés participatiu impulsat des de
Districte de Nou Barris té l’objectiu de definir criteris per la futura intervenció, però el projecte en si
mateix no té pel moment ni calendari ni pressupost adscrit.

Debat

Referent al caràcter que ha de tenir en el futur Can Xiringoi, hi ha un grau de consens ampli entre les
persones participants que ha de ser un espai verd, de trobada i connectat amb el seu entorn. Algunes de les
participants valoren que també hauria de ser un espai multifuncional, on es pugui fer esport, passar l’estona
amb companyia, que en general sigui un espai viu.

En relació amb la instal.lació d’una àrea d’esbarjo per a gossos, hi ha un ampli consens en la necessitat de la
seva construcció, segregat de la resta d’usos que es donin a l’espai.

El verd ha de ser un punt central, ha de predominar al futur espai de Can Xiringoi, amb un arbrat que generi
ombres. També pot haver-hi zones enjardinades, amb arbustos i espais florals, tot i que s’hauria de tenir en
compte que no generin espais sense visibilitat, que puguin afectar a la seguretat de l’entorn.

Referent a la instal.lació de taules de picnic i altres espais d’estada, les persones participants tenen dues
posicions: hi ha qui ho veu com una oportunitat per generar un espai de cohesió, i hi ha qui ho veu com una
font de conflicte veïnal, sobretot pel que fa el seu ús a les nits.

Es fan altres propostes com conservar les pedres actuals, que són un element molt característic de Can
Xiringoi, entre altres.
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Propostes

Mantenir Can Xiringoi com un espai obert, sense barreres, on pots veure tot el que està passant i et sents
segur/a.

Disposar d’un espai el més verd possible, que convidi al passeig i passar l’estona.

Definir espais, punts concrets, amb elements de flors i plantes aromàtiques

Disposar d’un espai multifuncional, incloent les següents propostes: Espai per a gossos, necessari. Zona
verda, on el veïnat pugui passejar. Zona de pícnic, taules amb bancs. Zona amplia pavimentada, com a
zona d'activitats (Festa Major i altres). Zona esportiva, espai multiesportiu, taules ping-pong, cistella de
bàsquet, circuit esportiu per a gent gran.

Disposar d’un espai per a gossos, segregat de la resta d’usos. Qualsevol altre activitat a Can Xiringoi és
impracticable mentre no hi hagi un espai específic per als gossos.

Evitar instal·lar espais d’estada massa atractius, ja que és una zona amb veïns/es molt propers i una zona
d’estada que convidi a passar les nits, especialment a l’estiu, pot generar molèsties i brutícia, ja que es
valora que la gent és molt incívica en l’ús de l’espai públic.

Definir un espai on es puguin fer activitats lúdiques i culturals puntuals, com podrien ser Fires o activitats de
la Festa Major.

Tenint en compte la connexió entre Virrei Amat i Can Xiringoi, es poden derivar alguns usos que no puguin
tenir lloc a Can Xiringoi a aquest espai tant proper.

Plantar un tipus de verd que tingui poc manteniment, ja que es degrada molt ràpidament.

Conservar les pedres que hi ha actualment, ja que són uns elements molt característics de l’espai.

Ubicar els elements d’estada, bancs i cadires, a llocs on tinguin ombra.

Instal·lar un circuit d’alimentació per la il·luminació de la via pública amb plaques fotovoltaiques.

Reforçar el manteniment de l’espai públic. No només s’ha de transformar, sinó que s’ha de conservar.
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Avaluació de la sessió

S’han recollit 10 qüestionaris d’avaluació per la sessió oberta del 16 de novembre de 2022, de les 10
persones que van assistir. Per tant, l’índex de resposta ha estat del 100%.

Base: 10 persones

La distribució per gènere és dispar. La major part de les participants enquestades són dones (90%), mentre
que només ha participat un home (10%). La convocatòria de la sessió estava orientada a dones.

L’edat mitjana de les enquestades és de 54,09 anys, amb una variabilitat que va des dels 18 fins els 81 anys.

Base: 10 participants

Quant al lloc de naixement, majoritàriament és Catalunya (70%), seguit de la resta de l’Estat espanyol (30%)..
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Base: 10 participants

La llengua materna majoritària de les enquestades és el català (60%), seguida del castellà (30%).

El 50% de les persones enquestades indiquen que participen a títol individual, mentre que el 40% venen en
representació d’una entitat.

Respecte a la participació en activitats prèvies del mateix procés, el 70% de les enquestades indiquen que és
la primera acció en la que participen, mentre el 30% afirmen haver participat en accions prèvies (punts
informatius, Comissió de Seguiment, altres sessions…).

Base: 10 participants

La meitat de les persones enquestades valoren que ha estat una sessió on s’ha informat i debatut, però no
s’han pres decisions; per tant, valoren que ha estat una sessió bàsicament consultiva. En segon terme, s’ha
valorat que ha estat una sessió merament informativa.
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Base: 10 participants

Les enquestades han valorat, en primer termini, que el debat ha servir per construir consensos o facilitar
acords (50%), i en segon termini, que no hi ha hagut debat més enllà de l’exposició individual de posicions
(30%).

A continuació es mostren una sèrie de preguntes que les persones enquestades havien de valorar en una
escala de Gens, Poc, Bastant i Molt. S’han assignat valors en una escala del 0 al 3, on 0 és “Gens i 3 és
“Molt.

Base: 9 participants

Sobre el funcionament de la sessió, les valoracions són mitjanes-elevades. Les enquestades han indicat que,
en general, s’ha facilitat que les persones opinin i expressin els seus posicionaments durant la sessió. La
pregunta que s’ha valorat menys positivament ha estat si la informació de la temàtica tractada ha estat
suficient.
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Base: 8 participants

En relació amb l’accessibilitat de la sessió, les valoracions són mitjanes-elevades, tot i que la difusió de la
sessió s’ha valorat per sota dels 1,5 punts sobre 3. Els ítems millor valorats han estat el llenguatge utilitzat
(2,29 sobre 3) i l’accés fins el lloc de la reunió (2,38 sobre 3).

Base: 8 participants

Sobre la pluralitat de la sessió, les valoracions són elevades, superant els 2 punts sobre 3 en ambdós casos.

9



Base: 8 participants

En general, les enquestades valoren que el debat ha estat útil i consideren que el procés està possibilitant
incidir en la temàtica tractada.

Les dues darreres preguntes s’han valorat en una escala de l’1 al 5, sent 1 “poc important / molt negatiu” i 5
“molt important / molt positiu”.

Base: 9 participants

Les persones enquestades han valorat, en general, que el debat és molt necessari, gairebé amb una
puntuació màxima. També es fa una bona valoració del funcionament de la sessió (3,89 sobre 5).
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