Repensem la plaça de la Pau
Acta de l'Acció Participativa
Data: 17/12/20
Horari: 17:00 - 19:00
Lloc: Plaça de la Pau

1. ASSISTÈNCIA
En total, van participar 39 persones:
● 16 Veïns i 23 veïnes que formen part de les següents entitats: Comunitat Illa Walden,
Comunitat Walden 7, Comunitat Ctra Reial 104, Col·lectiu plaça de la Pau, Dona i Empresa i
ERC.
● Equal Saree: Dafne Saldaña i Trilce Fortuna (arquitectes i dinamitzadores).

2. DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ
L’Ajuntament va convidar a diferents persones representants d’entitats i col·lectius vinculats a la
plaça de la Pau, per recollir les seves opinions i necessitats respecte a la remodelació de la
plaça de la Pau.
L’acció es va realitzar de manera presencial a la plaça de la Pau, i es va organitzar en quatre
moments: Prepara’t!, Recorreguts, Valors i mancances, Usos i activitats.

Pas 1: Prepara’t!
● Els i les participants van emplenar les seves dades (Nom i cognoms, Edat, Gènere, Entitat)
als fulls de registre. Es va distribuir un sobre amb material d’ús individual a cada participant.

Figura 1. Materials d’ús individual.

Figura 2: Registre i participació de l’activitat.

Pas 2: Recorreguts
● Per a aquesta dinàmica es va preparar un panell amb el plànol de la plaça, i es va plantejar 2
preguntes amb la finalitat de recollir els recorreguts quotidians del veïnat per travessar la
plaça.
○ Per on sols accedir a la plaça de la Pau?
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○ Quins són els teus recorreguts freqüents per moure't entre les diferents zones de la plaça
o per travessar-la?

Pas 3: Valors i mancances
● Al mateix panell, cada participant va situar amb un gomet vermell el lloc amb la principal
mancança de la plaça i amb un gomet verd el lloc amb el principal valor de la plaça.
● Addicionalment, a l’espai en blanc, al costat del plànol, es va enganxar una fitxa per cada
gomet. A la fitxa vermella, es va descriure 1 cosa que caldria millorar amb la remodelació,
i a la fitxa verda es va descriure 1 cosa que caldria mantenir.

Figura 3: Identificació de recorreguts quotidians.

Figura 4: Panell de valors i mancances.

Pas 4: Usos i activitats
● Es va preparar dos panells amb imatges de diversos usos/activitats, i es va plantejar una
pregunta per a què cada participant escollira fins a 3 activitats preferides per fer a la futura
plaça, utilitzant 3 gomets negres.
○ Què t’agradaria fer a la plaça?
● A més, es van plantejar 2 preguntes perquè cada participant descrigués les característiques
de l’espai per poder acollir les activitats desitjades adequadament.
○ Què necessites per poder fer aquesta activitat?
○ Com hauria de ser l’espai o quins elements hauria de tenir?
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Figura 5: Panells amb els usos i activitats preferits pel veïnat.

3. RESULTATS DE LA SESSIÓ
Dades de participació
● En total van participar 39 persones, el 59% es va identificar amb gènere femení i el 41%
amb gènere masculí.
● El 26% del total va especificar que pertany a alguna entitat del barri (Comunitat Walden 7,
Comunitat Ctra Reial 104, Comunitat Illa Walden, Col·lectiu plaça de la Pau, Dona i Empresa i
ERC), mentre que el 74% no pertany a cap entitat del barri o no ho va especificar.
● La majoria de participants es troben en un rang d'edat entre els 60 i 69 anys (31%), seguit
pel rang entre els 40 i 49 anys (21%) i entre els 50 i 59 anys (15%).

Figura 6. Percentatges de participación per gènere.
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Figura 7. Percentatges de participació per entitat.

Figura 8. Percentatges de participació per rangs d’edat.

Mapeig de recorreguts quotidians
● Durant la sistematització, els recorreguts es van classificar segons les intensitats d'ús: intens,
mitjà, suau. Els recorreguts d’ús més intens són els que travessen la plaça en sentit
nord-sud.
● Els accessos més utilitzats són: passatge des del carrer de Salvador Espriu (costat est),
passatge des del carrer de Salvador Espriu (costat oest) i passatge des d'avinguda de la
Indústria (costat del Walden 7).

Figura 9. Plànol ambs els recorreguts i accessos freqüents.
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Diagnosi de valors i mancances
Per una banda, els valors que van ser identificats més d'una vegada per diferents
participants són:
● La plaça com un "espai verd", amb vegetació i paviments naturals (gespa i sorra).
● La t ranquil·litat de la plaça.
● La zona de jocs infantils, enfront de la terrassa del bar.
Altres valors que van ser reconeguts per les persones participants, i que caldria mantenir amb
la remodelació de la plaça són:
●
●
●
●

L'amplitud de l'espai, en el qual es pot córrer i jugar.
L'escultura situada al centre de la plaça.
La zona de ping-pong.
L’espai de jocs infantils.

Per altra banda, les mancances que van ser identificades més d’una vegada per diferents
participants són:
● El paviment de terra de la plaça, sobretot en alguns punts: la zona de ping-pong i l'accés a
La Vagoneta.
● La il·luminació a la plaça, sobretot en algunes zones específiques: el passatge entre La
Vagoneta i el RBTA, el passatge entre l'edifici d'habitatges i el RBTA i al voltant de la pista de
básquet; s’hauria d’evitar la generació de racons i àrees fosques.
● Falta nou arbrat per substituir les palmeres a la zona central de la plaça, que permetin
espais d'estada amb ombra.
● El soroll a diversos punts de la plaça: enfront de la terrassa del bar, enfront de l'edifici Reial
104 i a prop a La Vagoneta; es proposa que podria ser regulat plantant una zona arbrada.
● Manquen zones de joc per a nens i nenes més grans.
● Millorar el manteniment de la plaça, especialment el dels jardins.
Altres mancances que van ser reconegudes per les persones participants i que caldria millorar
amb la remodelació de la plaça són:
● Diversificar els espais de la plaça, per exemple les zones esportives, perquè satisfacin les
necessitats de persones de totes les edats.
● Renovar els jocs infantils que són considerats “obsolets”.
● Millorar la pista de voleibol i la de básquet.
● Intervenir l'escultura de la zona central.
● Intervenir en la paret de l'edifici Real 104 per evitar graffitis no desitjats.
● Intervenir en la rampa que accedeix als estacionaments del Caprabo i canviar la tanca.
● Intervenir el pipican i millorar altres temes relacionats amb els animals de companyia com els
gossos sense lligar.
● La invasió de l’espai que ocasiona la terrassa del bar.
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Proposta d’usos i activitats
A partir de les imatges proposades, les persones participants van identificar els usos i activitats
que les agradaria desenvolupar a la plaça després de la remodelació. A continuació es
descriuen els usos segons el grau de preferència indicat per les persones participants:
● Per una banda, al veïnat li agradaria que la plaça de la Pau sigui un espai per a
contemplar (13), trobar-se (13), imaginar (7), gronxar-se (6), cultivar (6), llegir (5), cuidar
animals (5), explorar (5) i construir (5):
○ Per contemplar, la plaça hauria de tenir espais tranquils, sense soroll, amb vegetació i
il·luminació, que permetin contemplar les seves obres emblemàtiques: el Taller
d'Arquitectura de Ricardo Bofill i l'edifici Walden 7. A més, s'hauria de mantenir els
símbols de Pau i/o afegir-ne de nous.
○ Per trobar-se, la plaça hauria de tenir espais amb bancs i ombra, menys paviment de
sorra que ocasiona problemes. A més, es considera necessari organitzar els diversos
usos que tenen lloc a la plaça per franges horàries segons la seva complementarietat.
○ Per imaginar, les zones de jocs infantils de la plaça haurien de ser espais menys
tradicionals, amb jocs que motivin la imaginació, afavoreixin la inclusió i la pau, amb
àrees verdes amb espècies de plantes autòctones que permetin imaginar un món
millor; a més que siguin espais que que puguin ser "vigilats". També, es considera
necessari que la plaça tingui espais per a la gent gran.
○ Per gronxar-se, les zones de jocs infantils de la plaça haurien de tenir gronxadors i altres
elements de joc que ho permetin, com l'espai lúdic de Can Feixes.
○ Per cultivar, es considera que la plaça hauria de tenir espais on es pugui cultivar
verdures i fruites que puguin ser recol·lectats pels veïns/as, que siguin tranquils i tinguin
bancs.
○ Per llegir, es considera que la plaça hauría de tenir espais tranquils, amb bancs. A més
es proposa que La Vagoneta tingui un ús per tot el veïnat, per exemple un bar amb
terrassa.
○ Per cuidar animals, es considera que s'hauria d'afavorir bioclimáticamente la plaça
perquè hi hagi animals lliures, i proposar un arbratge adequat a la fauna. A més,
consolidar l'espai central de la plaça, amb més vegetació i millor manteniment dels
paviments (gespa i sorra). En relació als gossos hi ha desacord, d'una banda es
considera que la plaça hauria de tenir un un espai lúdic per als gossos, més gran que el
pipican actual, que es mantingui net i compti amb una font d'aigua per als animals. D'altra
banda, es proposa eliminar els espais enfocats als gossos.
○ Per explorar, la plaça hauria de tenir un paviment amable i sostenible, adequat a
l'orografia (riades i pla del vent), amb menys superfície de sorra. A més, amb espais
oberts, sense parcel·lació i polivalents (zones verdes, jocs infantils, pista vòlei, bàsquet,
ping-pong) i zones de joc amb elements diversos. Així mateix, es proposa millorar la
qualitat actual i si és necessari, reubicar els elements existents.
○ Per construir, la plaça hauria de tenir més àrees verdes, amb arbrat i jocs d'aventura
per a nens i nenes més grans, jugar amb la terra i altres elements urbans que permetin
jocs de taula com els escacs. D'altra banda, algunes persones participants van
relacionar l'ús "construir" amb una altra mena d'intervencions: construir un perímetre al
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voltant de l'edifici Ctra. Reial 104 per a evitar que es facin pintades en la façana, i asfaltar
la carretera.
● Per altra banda, al veïnat li agradaria que la plaça de la Pau sigui un espai en el qual es
pugui dibuixar (4), fer acrobàcies (4), ballar (4), descansar (4), enfilar-se (3), jugar a
pilota (3), pícnic (3), interpretar (2), lliscar (2), amagar-se (2) i saltar (1).
○ Per dibuixar a la plaça, es necessitarien guixos. A més, es podria fer un grafiti decoratiu
a la façana de l'edifici Reial 104, per a evitar "pintades vandàliques".
○ Per fer acrobàcies, es considera que la plaça hauria de tenir un espai multi activitats
(ioga, tai-chi, etc.)
○ Per ballar, es considera que la plaça hauria de tenir un espai per a festes, trobades,
celebracions, festes tradicionals, mostres d'art del poble, de relació intergeneracional.
○ Per descansar, es considera que la plaça hauría de tener espais de joc i descans, de
sol i ombra, terra, arbres i bancs.
○ Per enfilar-se, es considera que a la plaça s'haurien de millorar les zones de jocs
infantils, tenir un rocòdrom, espais més naturals, sense cautxú, amb sorra i elements
de fusta, per a explorar i enfilar-se. A més, que sigui utilitzat per persones de diferents
edats.
○ Per jugar a pilota, es considera que la plaça hauría de tenir una pista multiesportiva.
○ Per fer pícnic, es considera que la plaça hauria d'estar més neta, tenir un espai amb
taules i ombra. A més, tenir un sentit ecològic de la llum i del soroll.
○ Per interpretar, es considera que la plaça hauria de tenir un espai per a activitats
culturals: teatre, dansa, concerts de música, club de lectura, exposicions, xerrades, de
manera que sigui un espai multiús cultural. En aquest sentit, una persona participant va
proposar posar un escenari enfront de La Vagoneta i anivellar el paviment de l'àrea de joc
infantil.
○ Per amagar-se, es considera que la plaça hauría de tenir plantes, arbres i arbustos.
○ Per saltar, es considera que la plaça hauría de tenir fonts d'aigua i gespa, i arbres i que
donin ombra a l’estiu i frescor.
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5. CONCLUSIONS DE LA SESSIÓ
Participació igualitària per gènere però no per edat
● La participació ha estat representada en similar proporció pel gènere femení i masculí. No
obstant això, fa falta que la convocatòria arribi als grups que han estat menys representats:
joves (20 a 29 anys), adolescents (10 a 19 anys) i infants (0 a 9 anys). Perquè el procés
participatiu sigui obert i plural, és recomanable garantir la participació de tots els col·lectius
que gaudeixen de la plaça de la Pau.

Recorreguts quotidians i accés al transport públic
● Els recorreguts més utilitzats són els que travessen la plaça en sentit nord-sud i estan
relacionats a l'accés a les parades de transport públic (bus i tramvia). Encara que s'ha de
garantir l'accessibilitat total de la plaça, conèixer quins són els recorreguts i els accessos
més utilitzats facilitaria la priorització d’intervencions.

Valors, mancances i propostes a futur
● Els valors i mancances identificades, i les propostes a futur per a la plaça de la Pau, han
estat organitzats en els àmbits principals del procés participatiu: Usos, Jocs infantils,
Elements esportius i d’activitat física, Àrees de trobada i descans, Vegetació i arbrat, Animals
de companyia i locals, Elements representatius i identitaris, Percepció de seguretat, Benestar
i convivència.
● Usos
La plaça de la Pau es considera un espai públic que permet la trobada i el descans, el joc i
l'activitat física, però es considera que caldria millorar i diversificar els espais existents, de
manera que satisfaci les necessitats de diversos col·lectius de persones. Les seves àrees
verdes són valorades positivament pel veïnat, no obstant això es considera que caldria
millorar el seu manteniment i incorporar nova vegetació que acompanyi les zones de trobada,
descans i joc, és a dir, les zones de cures. Així mateix, garantir que tot l’espai sigui visible i
accessible, sense racons foscos ni obstruccions en el camí.

Jocs infantils
○ L’àrea de jocs infantils (enfront de la terrassa del bar) i les àrees verdes (parterre
central) són tipus d’espais que el veïnat pensa que caldria mantenir perquè permeten
jugar espontàniament i fer activitats de moviment.
○ No obstant aixó, es considera que caldria reemplaçar i diversificar els elements de joc
infantil per ser considerats "obsolets" i per permetre el joc de nens i nenes més grans. A
més, s’ha d’incorporar més ombra a les àrees de jocs infantils.
○ Es proposa que les zones de jocs infantils de la plaça siguin espais menys tradicionals i
per a totes les edats, amb gronxadors, jocs d'aventura, elements de joc que motivin la
imaginació, afavoreixin la inclusió i la pau i altres elements urbans que permetin jocs
de taula.

Elements esportius i d’activitat física
○ Les zones esportives de la plaça de la Pau són espais ben valorats pel veïnat.
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○ No obstant això, diversos veïns i veïnes consideren necessari millorar les condicions
físiques (sobretot la il·luminació i el paviment) de la pista de básquet, voleibol i
ping-pong. A més, incloure una major diversitat d’opcions esportives.
○ Es proposa tenir espais oberts i polivalents que puguin acollir activitats físiques
alternatives com ioga.

Àrees de trobada i descans
○ La majoria dels participants van valorar positivament que la plaça tingui àrees verdes i
tranquil·les. També es va valorar els paviments naturals, com la gespa i la sorra. Sobre
aquest punt van haver opinions contradictòries pel que es consiera un tema a
debatre.
○ Es van identificar punts crítics on caldria millorar i/o reemplaçar el paviment de terra,
com l’accés a la Vagoneta i la zona de ping pong.
○ Es va proposar diversificar els espais d’estada i de relació: tenir espais amb bancs i
ombra i un espai per a festes, trobades, celebracions, festes tradicionals, mostres
d'art del poble. També s’ha proposat que s’obre un bar amb terrassa a La Vagoneta.
○ També, es considera necessari que la plaça tingui espais per a la gent gran.

Espais per a animals de companyia
○ Els espais per a animals de companyia que actualment té la plaça no han estat valorats
positivamente pels participants de la sessió.
○ En relació als gossos hi ha desacord, d'una banda es considera que la plaça hauria de
tenir un espai lúdic per als gossos i, per altra, es proposa eliminar els espais enfocats als
gossos. Altres postures intermitges proposen mesures de convivència com evitar que hi
hagi gossos sense lligar.
○ Per últim, s'hauria d'afavorir bioclimáticamente la plaça perquè hi hagi animals no
domèstics, i proposar un arbrat adequat a la fauna local.

Elements representatius i identitaris
○ L’edifici Walden 7, el Taller d’Arquitectura Ricardo Bofill i l'escultura central són
considerats elements representatius de la plaça. Es considera necessari millorar l’entorn
de la plaça perquè aquestes obres emblemàtiques puguin ser contemplades.
○ També es proposa la creació d’una àrea d'expressió artística que podria ser una
estratègia per evitar pintades no desitjades.

Vegetació i arbrat
○ Les àrees verdes i la vegetació són un dels elements millor valorats per les persones
participants.
○ Tot i que caldria millorar el manteniment i plantar nou arbrat, en reemplaçament de les
palmeres, per generar ombra.
○ També es van proposar espais on el veïnat pugui cultivar (horts urbans) i arbres i
arbustos que permetin amagar-se i altres usos lúdics, així com la plantació d’espècies
autòctones. La vegetació no ha d’impedir que els espais puguin ser "vigilats" (controlar
les alçades i disposició dels arbustos perquè no ocasionin problemes de visibilitat).

Nivell de benestar durant el dia i la nit
○ El nivell de benestar durant el dia i la nit no han estat valorats positivamente pels
participants de la sessió, sobretot en relació al soroll excessiu i la falta d’il·luminació.
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○ Es va proposar regular l’horari de les activitats i regular el soroll a través de la
vegetació.
També es recullen les aportacions i propostes relacionades a altres àmbits:
○ Un participant de la sessió va considerar necessari intervenir a la rampa per a vehicles
a prop del Caprabo i canviar la tanca.
○ També es va considerar necessari asfaltar la carretera.
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