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1.

INTRODUCCIÓ
L’enquesta de diagnosi ciutadana forma part de la fase d'Informació i Diagnosi del procés
participatiu “Repensem la plaça de la Pau”.
Aquest informe presenta els resultats de l’enquesta, on s’analitzen les diferents necessitats i
problemàtiques de les persones usuàries de la plaça de la Pau, des d’una perspectiva de gènere i
interseccional.
L'enquesta es divideix en 6 apartats: Usos, Vegetació i arbrat, Animals de companyia i locals,
Elements representatius, Percepció de seguretat i Benestar i convivència. Al primer apartat de
l’enquesta es recullen les dades de participació per poder analitzar la diversitat de persones
participants i al llarg dels següents apartats es recullen les diferents experiències de les persones
participants en relació amb els usos, benestar i percepció de seguretat.
L’enquesta ha estat oberta a tota la ciutadania major de 12 anys (s’havia d’estar empadronat o
empadronada a Sant Just Desvern per participar-hi) del 17 de desembre de 2020 al 10 de gener de
2021, a través de la plataforma virtual Fem Sant Just. A més, el dia 17 de desembre del 2020, una
enquestadora de l’entitat Equal Saree, que va fer arribar l’enquesta en paper als comerços dels
voltants de la plaça de la Pau.
L’enquesta ha estat resposta per 130 persones de les quals:
●
●

2.

Enquesta virtual: 124 persones.
69 dones, 45 homes.
Enquesta presencial: 6 persones.
5 dones i 1 home.

RESULTATS DE L’ENQUESTA
2.1. ENQUESTA VIRTUAL
APARTAT 1: DADES DE PARTICIPACIÓ
GÈNERE I EDAT
En total han respost a l’enquesta virtual 124 veïns i veïnes de Sant Just Desvern, el 56% es va
identificar amb gènere femení i el 44% amb gènere masculí. En general, es tracta de persones
adultes, la majoria es troba en un rang d’edat entre els 40 i 50 anys (25%), seguit pel rang entre els
60 i 70 anys (20%) i entre els 30 i 40 anys (20%). La resta de franges d’edat han tingut menor
representació, com es mostra als gràfics següents.
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Figura 1. Participació a l’enquesta virtual, per gènere.

Figura 2. Participació a l’enquesta virtual, per rangs d’edat.

PERTINÈNCIA A ENTITATS
De les persones que han respost l’enquesta, el 26,4% pertanyen a la Comunitat Walden 7, seguides
per les que pertanyen a la Comunitat Illa Walden (16,5%). Un 4,1% són veïnat de la comunitat
Carretera Reial, 104 i un 5% formen part del Col·lectiu Plaça de la Pau.
Gairebé el 20% de les persones que han contestat l’enquesta estan vinculades a entitats
relacionades amb la infància i la joventut, entre el Club d’Esplai Ara Mateix (9,1%), les AFAs de les
escoles Marrecs, Montseny i Montserrat (8,3%) i els Casals d’estiu Patim Patam (2,5%).
També han participat, en menor mesura, algunes persones pertanyents a les entitats Dona i
Empresa, AVV Sant Just i Agrupació Fotogràfica.
Algunes persones participants no pertanyen a cap col·lectiu específic o no han contestat a aquesta
pregunta (16,5% i 5,8%, respectivament).
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APARTAT 2: USOS
USOS DE LA PLAÇA
Gairebé la meitat de persones que han contestat l’enquesta viuen a l’entorn de la plaça de la Pau
(47,9%). L’ús majoritari és de persones que acompanyen els seus fills i filles a jugar (21%), seguit de
les que l’utilitzen com a punt de trobada (8,4%).
Destaca també el nombre de persones que travessen la plaça quotidianament (6,7%) i que van als
comerços o establiments de l’entorn (3,4%) o que la utilitzen com a lloc de descans i esbarjo (3,4%).
En menor mesura, les persones que han contestat l’enquesta utilitzen la plaça amb animals de
companyia (2,5%), per a fer esport, per a activitats festives i comunitàries o perquè treballen a
l’entorn (les 3 darreres opcions representen l’1,7% cadascuna).
JOCS INFANTILS
Pel que fa als jocs infantils gairebé la meitat de les persones que han contestat l’enquesta afirmen
que en proposarien de nous (45%), sent l’opció més triada la d’introduir jocs motrius (barres
d'equilibris, ponts penjants...), amb un 32,3% de les respostes, seguida per les opcions de joc actiu
i de moviment (gronxadors, tobogans...) i joc simbòlic i creatiu (casetes, escenari, pissarra...), les
dues amb un 24,6% de respostes, i finalment joc d’experimentació (jocs d’aigua, jocs musicals,
superfícies de sorra...), amb un 18,5% de persones que han escollit aquesta darrera opció.
El 25% de participants, en canvi, afirma que milloraria les àrees de jocs infantils existents i un 16,7%
que els deixaria a prop de la terrassa de bar actual. El 13,3% de persones han respost que
mantindrien els jocs tal i com estan actualment.
Com a respostes alternatives, una persona ha proposat tenir unes fonts o brolladors d’on surt
l'aigua del terra perquè els nens i nenes es puguin remullar a l’estiu. Ho proposen com una solució
per a les famílies amb criatures que no tenen opció d'anar a la piscina i com un element divertit i
estimulant.
ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA
En general, les persones que han realitzat l’enquesta utilitzen poc els equipaments esportius de la
plaça de la Pau: pista de bàsquet, pista de petanca, pista de voleibol, taula de ping-pong i jocs
saludables. En un barem d’1 (mai) a 5 (molt sovint), totes les opcions han tingut una puntuació
inferior a 2 punts.
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Figura 3. Freqüència d'ús de l'equipament esportiu puntada entre 0 i 5 punts.

En canvi, les persones que han respost l’enquesta preferirien desenvolupar activitats físiques
alternatives com passejar (37%), fer estiraments o ioga (25,9%), patinar o anar en bicicleta (18,1%),
esports alternatius als existents (10,6%) o ballar (8,3%).
A més de les opcions proposades per l’enquesta, una persona ha proposat altres elements
esportius com barres per fer dominades o un lloc per fer escalada. Altres persones, contràriament,
consideren que no cal fer cap activitat física a la Plaça de la Pau i que la pista de bàsquet, el voleibol
i el ping-pong s’haurien de treure.
ÀREES DE TROBADA I DESCANS
Les àrees de trobada i descans són un dels punts importants de la plaça de la Pau. La majoria de
participants a l’enquesta consideren que haurien de ser espais amb ombra a l’estiu i sol a l’hivern
(31,4%), amb bancs i elements per seure (27,5%), il·luminació suficient (19,3%) i una font d’aigua
per beure (16,8%). Les taules de pícnic no han estat considerades prioritàries per la majoria de
participants (només les han seleccionades un 5%).
Com a observacions, es puntualitza que la il·luminació sigui ecològica i sostenible, que les zones
verdes siguin espais d’esbarjo integrats amb els elements naturals, que s’incorporin jardineres o
elements de protecció per separar els espais de joc i estada de les façanes dels edificis d’habitatges
i que es tingui en compte un manteniment adequat.
Les zones d’estada s’imaginen com un espai de tranquil·litat on prendre la fresca, on pugui gaudir
tant la gent gran com el jovent i que estiguin combinades amb àrees de joc per a la mainada.
NOUS USOS QUE ACTUALMENT NO HI TENEN LLOC
També s’han proposat nous usos que complementin els que hi tenen lloc actualment a la plaça. La
majoria de respostes han triat l’opció d’una àrea d’activitats creatives de tipus musical, teatre o
cinema a la fresca (42,1%). Algunes persones han contestat que seria adient incloure un espai
polivalent per a usos diversos (21,%) o un espai d’expressió artística i realització de murals (14%).
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En canvi, un 22,4% de les persones participants a l’enquesta han respost que no afegirien nous
usos, ja que les agraden els actuals.
A les observacions, algunes persones han puntualitzat que la plaça ha de ser un espai verd, tranquil
i de descans, sense xivarri.
També s’han proposat altres usos com incloure taulers d’escac a les taules de les àrees de
descans, un espai gastronòmic equivalent als txokos i societats gastronòmiques d’Euskal Herria,
una zona de lectura i estudi, un lloc on els joves es puguin reunir i recuperar el bar i la terrassa de la
Vagoneta.

APARTAT 3: VEGETACIÓ I ARBRAT
La vegetació i l'arbratge de la plaça de la Pau són uns altres dels seus punts importants. Gairebé la
meitat de participants a l’enquesta s'imagina la plaça amb arbres de fulla caduca en relació als
espais d’estada, que donin ombra a l’estiu i permetin el pas del sol a l’hivern (43,3%), o bé amb
molta vegetació: arbres de fulla perenne i caduca, plantes i flors (37,5%). Algunes persones la hi
imaginen amb espai lliure, on l’arbrat i la vegetació només es troben a llocs estratègics per fer
ombra i generar un ambient agradable (10,8%) o amb vegetació com a element decoratiu: parterres,
plantes i flors (8,3%).

APARTAT 4: ANIMALS DE COMPANYIA I LOCALS
La majoria de participants a l'enquesta mantindrien com estan actualment els espais per a animals
que té la plaça (32,4%) i incorporarien elements per cuidar la fauna local com per exemple, un hotel
d’insectes o casetes per a ocells (30,6%).
En canvi, un 16,25% de les persones participants a l'enquesta situaria els espais per a animals de
companyia en un altre lloc de la plaça i un 14,4% transformaria el pipicà en correcà.
Un 6,3% va preferir no contestar a aquesta pregunta.
Com a observacions, es puntualitza que ha de ser una prioritat decidir la ubicació del pipicà i que és
important que els gossos l’utilitzin.
Com altres alternatives per millorar el pipicà, sis persones han proposat treure’l de la plaça, perquè
consideren que és un espai trist, sense ús i brut, que genera molèsties d'higiene i soroll al veïnat, i
posar papereres i dispensadors de bosses a la plaça, per a recollir els excrements. També, s’ha
proposat situar-lo a un altre lloc fora de la plaça, que sigui més ampli, perquè els gossos puguin
córrer i passejar sense lligar, sense que es barregin amb altres usos de la plaça en el mateix horari.

APARTAT 5: ELEMENTS REPRESENTATIUS
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Més de la meitat de participants a l'enquesta considera que hi ha elements representatius de la
identitat de la plaça de la Pau que caldria conservar (62,6%), com l’escultura del centre de la plaça
(30,3%), el mur de grafits com a espai de lliure creació (15,6%) i la pista de bàsquet (13,8%).
En canvi, altres participants consideren que no n’hi ha (28,7%) o que no ho sap i/o no ho ha
contestat (8,7%).
A més de les opcions proposades per l’enquesta, dues persones consideren que l'antiga fàbrica
Sanson és un element representatiu de la identitat de la plaça de la Pau i es proposa fer un grafiti
al·lusiu, a les façanes dels edificis que tenen pintades, perquè millori la imatge i doni valor a la
memòria històrica de la plaça. Altres dues persones consideren que és l’eix que va des del Walden
7 fins a la zona de jocs infantils i que permet veure tot l’espai obert i verd. També el parc infantil
davant del bar i les palmeres, que voldrien que es tornessin a plantar.

APARTAT 6: PERCEPCIÓ DE SEGURETAT
Durant el dia, la percepció de seguretat a la plaça de la Pau ha estat valorada com a bona (4,3 de
5). La majoria de participants a l'enquesta se sent a gust (76,8%), de les quals el 39,9%
s’identifiquen amb el gènere femení i el 37% s’identifiquen amb el gènere masculí. En canvi, altres
persones han contestat que se senten indiferents (10,9%), que no se senten a gust (10,1%) o han
preferit no contestar (2,2%).
Durant la nit, la percepció de seguretat a la plaça de la Pau ha estat valorada com a baixa (2,7 de 5).
El 26,1% de les persones participants no se senten a gust, de les quals l’11,6% s’identifiquen amb
el gènere femení i el 14,5% s’identifiquen amb el gènere masculí.

Figura 4. Percepció de seguretat durant el dia, per gènere. Figura 5. Percepció de seguretat durant la nit, per gènere.
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Figura 6. Confort durant el dia, per gènere.

Figura 7. Confort durant la nit, per gènere.

Els motius pels quals la plaça de la Pau és percebuda com a insegura són la il·luminació insuficient
(36,5%) i la poca visibilitat que originen els racons i els obstacles visuals (17,7%). Altres qüestions
mencionades són les activitats conflictives (16,7%), el soroll (12,5%), molta gent a la plaça (10,4%) i
la brutícia (6,3%).
A més de les opcions proposades per l’enquesta, una persona considera que un motiu
d’inseguretat és la formació de grups de persones, que solen molestar i embrutar la plaça, durant la
nit.

Figura 8. Motius de percepció d’inseguretat.
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APARTAT 6: BENESTAR I CONVIVÈNCIA
La sensació de benestar i convivència a la plaça de la Pau ha estat valorada com mitjana (3,36 de
5). Les causes de malestar que les persones participants a l'enquesta identifiquen majoritàriament
són el manteniment insuficient (31,1%), el mobiliari no confortable (23%) i que alguns usos de la
plaça no són compatibles entre si (18%). Altres motius expressats són l’existència d’un bar amb
terrassa (14,8%), els problemes de convivència entre les persones usuàries (9,8%) i la falta de un
W.C. públic (3,3%).
Pel que fa als usos que no són compatibles, les persones participants han esmentat la pista de
bàsquet, els jocs de futbol contra la façana de La Caixa i altres activitats esportives, l’ús de
bicicletes i patinets al passatge de Salvador Espriu, els usos relacionats al bar, els grups de gent i el
consum de begudes alcohòliques a la plaça, el pipicà i els conflictes causats pels gossos sense
lligar, i altres activitats sorolloses.
Les persones consideren que per a millorar la convivència i el benestar a la plaça, les tres opcions
més adients serien organitzar activitats culturals, festives, esportives o infantils per donar-li vida
(22,8%), millorar el confort dels espais de descans: mobiliari, assolellament i vegetació (18,4) i
millorar el seu manteniment (17,5%). Altres opcions expressades serien establir horaris per a
algunes activitats (13,2%), acordar normes de convivència (10,5%), millorar la il·luminació en alguns
punts de la plaça (9,6%) i incorporar W.C. públics (7,9%).
Pel que fa a la il·luminació, les persones participants han esmentat que fa falta millorar-la a tota la
plaça, puntualment als voltants de La Vagoneta, als voltants de la pista de bàsquet, pista de
petanca i pipicà, als accessos a la plaça, i arreu de la zona de jocs infantils. A més, s’ha remarcat
que es tingui sensibilitat ecològica al millorar la il·luminació.

OBSERVACIONS
Finalment l'enquesta va incorporar un apartat d'Observacions perquè les persones participants
poguessin fer les seves aportacions. Totes les idees han estat recollides i organitzades en apartats.
OBSERVACIONS GENERALS DE LA PLAÇA DE LA PAU
Algunes persones participants a l’enquesta virtual consideren que la plaça de la Pau s'hauria de
mantenir com està i que no es necessiten obres per a canviar-la totalment, es considera que amb
algun canvi ja seria suficient i que hi ha coses més importants en les quals gastar els diners al
municipi.
També s’ha puntualitzat que els accessos a la plaça haurien d'estar més integrats i que la teulada
de la Vagoneta sigui un espai de circulació que connecti l'edifici Walden 7 amb la plaça.
OBSERVACIONS SOBRE L’APARTAT 2: USOS
USOS DE LA PLAÇA
La plaça de la Pau és utilitzada per algunes persones com un lloc de pas. En canvi, per altres és un
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lloc per jugar, pel que esperen que millori i que la facin més atractiva. Es proposa reorganitzar els
espais perquè sigui un espai de petits i grans, tenint en compte que la plaça està envoltada de veïns
i veïnes (convivència i soroll). També es considera que la plaça és un buit a la trama urbana, pel que
hauria de ser diàfana, amb recorreguts clars i segurs; es puntualitza que els usos haurien d’incloure
zones de jocs infantils i espais tranquils, i que no haurien d’incloure zones esportives, només la
petanca.
JOCS INFANTILS
Es considera que l'àrea de jocs infantils sobre el pàrquing està infrautilitzada i la que està enfront del
bar és petita, per això es proposa que s’incloguin altres tipus de joc (com un tobogan ample) perquè
juguin nens i nenes de diverses edats amb les seves persones acompanyants. i infants de 0 a 3
anys, considerant que l’escola bressol és a prop. Com a alternativa es proposa que l'àrea de jocs
infantils se situï a la zona central de la plaça, a un lloc visible i amb paviment adequat per afavorir la
psicomotricitat.
ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA
Algunes persones han considerat que la plaça hauria de tenir una zona per a jugar futbol, es
proposa situar-la a la zona central de la plaça o convertir la pista de voleibol en una pista polivalent
(mini futbol, voleibol, bàsquet) que doni més usos per a adolescents. També es considera que la
ubicació de la pista de bàsquet no és adequada i que s’hauria de millorar el paviment (material i
línies de joc) i les cistelles. A més, es proposa eliminar els jocs saludables perquè no s’utilitzen.
ÀREES DE TROBADA I DESCANS
Es proposa millorar les zones d’ombra plantant més arbres o posant cobertes (com a Mas Lluí o el
Canigó), i incorporar més bancs i taules. També, recuperar els espais tranquils, de lectura i relació,
que hi havien a la zona de jocs saludables.
NOUS USOS QUE ACTUALMENT NO HI TENEN LLOC
Més d’una persona participant proposa millorar els usos de La Vagoneta. Es considera que hauria
de ser més permeable, amb una entrada més significativa i un escenari davant, amb un espai
gastronòmic on es realitzin cursos, esdeveniments i es formin societats gastronòmiques que puguin
fer ús de les instal·lacions, com per exemple, l’espai municipal de Oelde, a Alemanya.
OBSERVACIONS SOBRE L’APARTAT 3: VEGETACIÓ I ARBRAT
Més d'una persona participant considera que l’espai de la plaça està desaprofitat, que manquen
àrees verdes i arbrat. Es proposa plantar més arbres (replantar els arbres tallats), parterres amb flors
de temporada que facin agradable l'estada, anivellar el paviment, millorar les àrees verdes al voltant
del Walden 7 i millorar el manteniment.
OBSERVACIONS SOBRE L’APARTAT 4: ANIMALS DE COMPANYIA I LOCALS
En general, es proposa millorar la convivència dels gossos a la plaça, incorporant papereres,
garantint que els gossos vagin lligats i proposant una altra ubicació pel pipicà.
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OBSERVACIONS SOBRE L’APARTAT 5: ELEMENTS REPRESENTATIUS
S’observa que l’antiga fabrica Sanson és un element representatiu de la plaça de la Pau, per això es
proposa reivindicar la memòria històrica fent una intervenció artística, per exemple un grafiti al·lusiu,
a la façana de l’edifici Crtra. Reial 104 que dóna a la plaça. També, que s'haurien d'obrir els
soterranis de l’antiga fabrica perquè puguin ser visitats.
Es considera que un altre element representatiu és l'olivera que hi ha a l'entrada de la plaça de la
Pau, on cada 17 d'agost es fa un homenatge espontani al Pau Pérez, víctima dels atemptats de
Barcelona i Cambrils. Es proposa convertir-lo en un espai de recordatori i compromís per la Pau.
A més, es considera important conèixer les idees primàries del Taller d'Arquitectura en relació a la
plaça. Una persona participant considera que s’hauria de conservar i pavimentar l’eix de la plaça
(entre la porta d’entrada del Walden 7 i la zona de jocs infantils) perquè va ser una intenció del
projecte original per conservar la memòria històrica dels sitges de l’antiga fàbrica Sanson i
estructurar l'espai obert de la plaça. Les palmeres que hi eren i l’escultura de Carme Malaret, que
simbolitza el mòdul del W7, també formen part d'aquest eix central.
OBSERVACIONS SOBRE L’APARTAT 6: BENESTAR I CONVIVÈNCIA
Aquest apartat ha rebut la quantitat més gran d'observacions, per la qual cosa és un tema important
per als veïns i veïnes de la plaça de la Pau.
El soroll s’ha observat com un dels principals problemes de la plaça, per això es proposa fer un
estudi de soroll ambiental previ a la remodelació de la plaça. Els motius esmentats són els usos
relacionats al bar, les activitats d'esplai, els grups de persones reunides als vespres, nits d'estiu, i
caps de setmana, els jocs de pilota contra les façanes i els alerons dels àtics de l'Illa Walden que fan
rebotar el soroll.
Pel que fa a solucions, es proposa esmorteir el soroll dels vehicles que transiten per la Crtra. Reial
utilitzant nous materials i tecnologies, canviar l'asfalt de la Crtra. Reial, acordar un horari que
garanteixi el silenci i el descans (per exemple des de les 21h) excepte en casos especials i utilitzar
estris de neteja i jardineria que no facin tant soroll. Respecte a l'acumulació de persones a la plaça o
a la terrassa del bar, per una banda es proposa controlar l'aforament i, per altra banda, es
puntualitza que no hauria de ser un greuge pel veïnat, sinó que s'haurien d'incorporar elements que
esmorteixin el so. En canvi, es proposa tolerància amb el soroll dels infants.
Un altre problema que ha estat esmentat per més d'una persona a les observacions és la manca de
manteniment i la neteja de la plaça. Per això es proposa tenir cura de l'àrea entre la Vagoneta i el
Taller d'Arquitectura, de la zona central de la plaça, de l'escultura i de les àrees verdes.
També s’ha mostrat preocupació per la manca de paperers, les pintades no desitjades als murs de
l'edifici Crtra. Reial 104 i les fustes trencades. Es qüestiona la capacitat per mantenir la higiene si
s’instal·la un WC públic.
ALTRES OBSERVACIONS
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Pel que fa al procés participatiu, per una banda, diverses persones participants a l’enquesta
agraeixen la iniciativa de participació i de millorar la plaça de la Pau, i per altra, puntualment es posa
en qüestió la idoneïtat d'algunes de les accions plantejades, especialment l’Acció a la Plaça.
Pel que fa als paviments i l’accessibilitat, diverses persones participants afirmen que el paviment de
terra presenta problemes quan plou (inundacions al pàrquing Crta. Reial 104 i acumulacions a la
plaça), per això es proposa reemplaçar-ho per un altre paviment tou que sigui adequat, i es
puntualitza que no hauria de ser substituït per ciment. També es proposa asfaltar els dos passos
transversals de la plaça. A més es considera necessari cuidar les zones de desaigües perquè no
s'acumuli aigua.
A l'àmbit del Walden 7, es considera necessari garantir l'accessibilitat, millorant les rajoles de les
escales i l'entrada principal, i incorporant una rampa que permeti baixar els cotxets de nadons,
carrets de la compra, etc.
Altres aspectes que s’han esmentat a l’apartat d’observacions són:
- Millorar la tanca metàl·lica de la zona del pàrquing, cobrir o eliminar la rampa que comunica
aquesta zona amb la plaça.
- Ampliar la terrassa del bar per garantir la distància entre taules, a més es puntualitza que s’hauria
de delimitar per no interferir amb la zona de jocs.
- Pel que fa a la il·luminació, es proposa millorar-la a tot l’àmbit, incloent la zona de les escales del
Walden 7.

2.2. ENQUESTA PRESENCIAL
APARTAT 1: DADES DE PARTICIPACIÓ
GÈNERE I EDAT
En total han respost a l’enquesta presencial 6 persones dels comerços del voltant de la plaça de la
Pau, el 83,3% es va identificar amb gènere femení i el 16,7% amb gènere masculí. Totes les
persones que han contestat l’enquesta presencial són adultes, el 83% es troba en un rang d’edat
entre els 40 i 50 anys (83,3%), i el 16,7% es troba entre els 30 i 40 anys.

Figura 9. Participació a l’enquesta presencial, per gènere.
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Figura 10. Participació a l’enquesta presencial, per rangs d’edat.

PERTINÈNCIA A ENTITATS
La majoria de persones que han respost l'enquesta presencial, pertanyen a entitats veïnals o
comercials. Un 25% pertanyen a Dona i Empresa, seguides pel veïnat que pertany a la Comunitat
Illa Walden (12,5%) i a la Comunitat Carretera Reial, 104 (12,5%). A més, un 12,5% formen part del
Col·lectiu Plaça de la Pau.
Algunes persones participants no pertanyen a cap col·lectiu específic (37,5%).
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Figura 11. Pertinència a entitats.

APARTAT 2: USOS
USOS DE LA PLAÇA
La majoria de persones que han respost l'enquesta presencial utilitzen la plaça de la Pau amb
alguna finalitat comercial. L’ús majoritari és de persones que treballen a l’entorn (40%), seguit per les
persones que van als comerços o establiments de l’entorn (20%).
En menor mesura, les persones que han contestat l’enquesta, la travessen, l’utilitzen com a punt de
trobada, van els equipaments municipals de l’entorn, per a activitats festives i comunitàries, viuen a
l’entorn o acompanyen als seus fills o filles a jugar (6,7% cadascuna).
JOCS INFANTILS
Pel que fa als jocs infantils gairebé la meitat de les persones que han contestat l’enquesta presencial
afirmen que millorarien les àrees de jocs infantils existents (42,9%) i que deixarien els jocs infantils a
prop de la terrassa de bar actual (42,9%). Encara que cap persona ha contestat que proposaria
nous tipus de jocs infantils, s’han proposat introduir-ne de nous, sent l’opció més triada els jocs
simbòlics i creatius (casetes, escenari, pissarra), amb un 33,3%, seguida per les opcions de joc
motriu (barres d'equilibris, ponts penjants) i joc actiu i de moviment (gronxadors, tobogans), amb un
22,2% cadascuna.
El 14,3% de participants, en canvi, afirma que li agraden els jocs infantils de la plaça de la Pau i que
els mantindria tal i com estan actualment.
ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA
En general, les persones que han respost l’enquesta presencial utilitzen poc els equipaments
esportius de la plaça de la Pau: pista de bàsquet, pista de petanca, pista de voleibol, taula de pingpong i jocs saludables. En un barem d’1 (mai) a 5 (molt sovint) només els jocs saludables ha tingut
una puntuació de 2 punts, la majoria d’opcions han tingut una puntuació inferior.
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Figura 12. Freqüència d'ús de l'equipament esportiu.

En canvi, preferirien desenvolupar activitats físiques alternatives com passejar (45,5%), fer
estiraments o ioga, patinar o anar en bicicleta i ballar, amb un 18,2% cadascuna.
ÀREES DE TROBADA I DESCANS
La majoria de participants a l’enquesta presencial consideren que les àrees de trobada i descans
haurien de ser espais amb ombra a l’estiu i sol a l’hivern, amb bancs i elements per seure,
il·luminació suficient (25% cadascuna) i una font d’aigua per beure (18,8%). En canvi, algunes
persones han preferit no contestar (6,3%).
NOUS USOS QUE ACTUALMENT NO HI TENEN LLOC
També s’han proposat nous usos diferents als que existeixen actualment a la plaça. Més de la
meitat de participants a l’enquesta presencial ha triat l’opció d’una àrea d’activitats creatives de
tipus musical, teatre o cinema a la fresca (57,1%). Altres han contestat que seria adient incloure un
espai polivalent per a usos diversos (14,3,%) o un espai d’expressió artística i realització de murals
(14,3%).
En canvi, un 14,3% de les persones participants han respost que no afegirien nous usos, ja que les
agraden els actuals.

APARTAT 3: VEGETACIÓ I ARBRAT
Els participants a l’enquesta presencial s’imaginen la plaça amb arbres de fulla caduca en relació als
espais d’estada, que donin ombra a l’estiu i permetin el pas del sol a l’hivern (28,6%), amb molta
vegetació: arbres de fulla perenne i caduca, plantes i flors (28,6%) i amb vegetació com a element
decoratiu: parterres, plantes i flors (28,6%). En menor mesura, el 14,3% de les persones participants
la imaginen amb espai lliure, on l’arbrat i la vegetació només es troben a llocs estratègics per fer
ombra i generar un ambient agradable.
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APARTAT 4: ANIMALS DE COMPANYIA I LOCALS
La majoria de participants a l'enquesta presencial considera que per millorar els espais per a
animals, transformarien el pipicà en correcà (33,3%), uns altres incorporarien elements per cuidar la
fauna local com: hotel d’insectes, casetes per ocells… (16,7%) o situarien els espais per a animals
de companyia en un altre lloc (16,7%). En canvi, un 16,7% de les persones participants ha preferit
no contestar.
Com a observació, una persona puntualitza que no s’hauria de fer ús del pipicà.

APARTAT 5: ELEMENTS REPRESENTATIUS
El 33,3% dels participants a l'enquesta presencial considera que hi ha elements representatius de la
identitat de la plaça de la Pau que caldria conservar, com l’escultura del centre de la plaça (16,7%).
En canvi, la majoria (66,7%) no ho sap i/o no ho ha contestat i tampoc ho han especificat (83,3%).

APARTAT 6: PERCEPCIÓ DE SEGURETAT
Durant el dia, la percepció de seguretat a la plaça de la Pau ha estat valorada com a bona (3,8 de
5). La meitat de participants a l'enquesta presencial se sent a gust a la plaça (50%), de les quals
totes s’identifiquen amb gènere femení. En canvi, altres persones han contestat que se senten
indiferents (33,3%) o han preferit no contestar (16,7%).
Durant la nit, la percepció de seguretat a la plaça de la Pau ha estat valorada com a baixa (2 de 5).
El 33,3% de les persones participants no se sent a gust, de les quals totes s’identifiquen amb
gènere femení. En canvi, altres persones han contestat que se senten indiferents (16,7%) o han
preferit no contestar (50%).

Figura 13. Percepció de seguretat durant el dia, per gènere. Figura 14. Percepció de seguretat durant la nit, per gènere.
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Figura 15. Confort durant el dia, per gènere.

Figura 16. Confort durant la nit, per gènere.

Els motius pels quals la plaça de la Pau és percebuda com a insegura són que hi ha poca gent a la
plaça i que la il·luminació és insuficient, amb un 37,5% cadascuna. En menor mesura, que hi ha
molta gent a la plaça i que hi ha poca visibilitat (racons, obstacles visuals), amb un 12,5%
cadascuna.

Figura 17. Motius de percepció d’inseguretat.
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APARTAT 6: BENESTAR I CONVIVÈNCIA
La sensació de benestar i convivència a la plaça de la Pau ha estat valorada com mitjana (3,6 de 5).
La majoria ha preferit no especificar els motius pels que la valoració ha estat baixa o molt baixa,
únicament una persona ha respost que el motiu és l’existència d’un bar amb terrassa.
Les persones participants consideren que per a millorar la convivència i el benestar a la plaça
s’hauria de: millorar el confort dels espais de descans: mobiliari, assolellament, vegetació... (33,3%) i
organitzar activitats culturals, festives, esportives o infantils per donar-li vida (26,7%). A més, es
considera que s’hauria de millorar la il·luminació en alguns punts de la plaça (20%), de les quals 1/3
han especificat que s’hauria de millorar a tota la plaça.
Unes altres opcions triades són millorar el manteniment de la plaça i establir horaris per a algunes
activitats, amb un 6,7% cadascuna. El 6,7% de les persones participants ha preferit no contestar a
aquesta pregunta.

OBSERVACIONS
Pel que fa a les enquestes presencials, només s'ha recollit una observació relacionada a l'apartat 6.
Benestar i Convivència. Al respecte, una persona ha puntualitzat que s'hauria de millorar la
convivència respectant els horaris de descans.

3. CONCLUSIONS DE L’ENQUESTA
● La participació ha estat representada en major proporció per persones adultes, entre els 30 i 70
anys, amb una participació lleugerament major de dones. La majoria pertany a alguna entitat de
Sant Just Desvern, a entitats veïnals com la Comunitat Walden 7 i la Comunitat Illa Walden, a
entitats relacionades amb la infància i la joventut com el Club d’Esplai Ara Mateix i les AFAs de
les escoles Marrecs, Montseny i Montserrat, i a entitats comercials com Dona i Empresa.
● La majoria de persones participants viuen a l’entorn de la plaça de la Pau i la utilitzen
principalment perquè acompanyen els seus fills i filles a jugar i com a punt de trobada. També
utilitzen la plaça com un lloc de pas quotidià, com un lloc de descans, i per anar als comerços i
establiments de l’entorn. Dins de les observacions, destaquen la necessitat de reorganitzar els
espais de la plaça perquè en puguin gaudir persones de totes les edats, amb espais tranquils i
recorreguts clars i segurs.
● Pel que fa als jocs infantils, la majoria proposaria nous tipus. De major a menor preferència, es
proposa incorporar jocs motrius, jocs actius i de moviment, jocs simbòlics i creatius i jocs
d’experimentació. Altres persones proposen millorar les àrees de jocs infantils existents i
mantenir-los a prop de la terrassa de bar actual. Com altres alternatives, destaca la proposta de
tenir fonts o brolladors d’aigua que puguin ser gaudits a l’estiu.
● Els equipaments esportius de la plaça de la Pau són poc utilitzats per les persones que han
participat a l’enquesta. En canvi preferirien desenvolupar altres activitats físiques com passejar,
fer estiraments o ioga, patinar o anar en bicicleta, fer esports alternatius o ballar. Pel que fa a les
alternatives proposades no hi ha consens, per una banda es proposa opcions noves com
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barres de dominades i un lloc per fer escalada, i per altre, que treure els equipaments de la
plaça.
● La majoria de persones participants consideren que els espais de trobada i descans haurien de
ser espais amb ombra a l'estiu i sol a l'hivern, bancs i elements per seure, il·luminació suficient i
una font d'aigua per beure. Com a alternatives s'ha puntualitzat que la il·luminació sigui ecològica
i sostenible i que es tingui cura del manteniment. Les zones d'estada son imaginades com
espais tranquils on prendre la fresca, que puguin ser gaudits tant per la gent gran com pels joves
i infants.
● També s’han proposat nous usos complementaris, com que hi hagi una àrea d’activitats
creatives de tipus musical, teatre o cinema a la fresca, un espai polivalent per a usos diversos o
un espai d’expressió artística i realització de murals. Com altres alternatives s’ha puntualitzat que
la plaça sigui un espai verd i tranquil, amb taules d’escacs, un espai gastronòmic, una zona
d’estudi, una zona de trobada per grups i que es recuperi el bar i la terrassa de La Vagoneta.
● La plaça de la Pau és imaginada per la majoria de persones participants amb arbres de fulla
caduca en relació als espais d’estada, que donin ombra a l’estiu i permetin el pas del sol a
l’hivern, o amb molta vegetació: arbres de fulla perenne i caduca, plantes i flors.
● Pel que fa als espais per animals de companyia, no hi ha consens. A la majoria de persones
participants li agraden els espais per a animals que té la plaça i els mantindrien com estan , unes
altres els situarien en un altre lloc de la plaça i algunes incorporarien nous elements per cuidar la
fauna local. Com a altres alternatives, es puntualitza que ha de ser una prioritat decidir la
ubicació del pipicà.
● La majoria de participants a l'enquesta considera que hi ha elements representatius de la
identitat de la plaça de la Pau que caldria conservar, com l’escultura del centre. Altres elements
que s’han destacat en menor mesura són l'antiga fàbrica Sanson, l’eix central que va des del
Walden 7 fins a la zona de jocs infantils, la zona de jocs infantils i les palmeres que hi havia al
centre de la plaça.
● La percepció de seguretat de les persones participants és condicionada pel dia i la nit. Durant el
dia, ha estat valorada com a bona, en canvi, durant la nit, ha estat valorada com a baixa. Els
motius principals d’inseguretat són la il·luminació insuficient i la poca visibilitat que originen els
racons i els obstacles visuals. Com altres motius s’esmenta els grups de persones amb actituds
incíviques durant la nit.
● La sensació de benestar i convivència de les persones participants ha estat valorada com a
mitjana. Els motius de malestar són principalment la manca de manteniment, la manca de
confort del mobiliari i la incompatibilitat d’usos a la plaça que generen problemes de soroll.
Alguns usos incompatibles estan associats a la pista de bàsquet, al futbol i altres activitats
esportives, l’ús de bicicletes i patinets, els usos relacionats al bar, els grups de gent i el consum
de begudes alcohòliques a la plaça, el pipicà i els conflictes causats pel gossos sense lligar, i
altres activitats sorolloses. Per això es proposa que per a millorar la convivència i el benestar a la
plaça, s’haurien d’organitzar activitats culturals, festives, esportives o infantils per donar-li vida,
millorar el confort dels espais de descans i millorar el seu manteniment. Altres opcions
proposades són establir horaris per a algunes activitats, acordar normes de convivència i millorar
la il·luminació de la plaça. Pel que fa a la il·luminació, s’ha esmentat que fa falta millorar-la a tota
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la plaça, puntualment als voltants de La Vagoneta, als voltants de la pista de bàsquet, pista de
petanca i pipicà, als accessos a la plaça, i arreu de la zona de jocs infantils.
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