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PRESENTACIÓ  

 

El dia 27 de novembre, es va dur a terme el primer dels debats ciutadans per tal de definir, 

dissenyar... imaginar, en definitiva, com podria ser el nou espai que es preveu construir al 

costat del Museu del gas, la plaça salvador Moragas. 

 

Unes 40 persones van assistir a la sessió que es va iniciar amb l’explicació per part de la 

tècnica responsable del Servei de Participació de l’Ajuntament de Premià de Mar, dels 

objectius tant de la reunió concreta que s’iniciava com del procés en la seva globalitat.  

 

L’arquitecte encarregat del futur disseny de la plaça, va compartir amb els veïns i veïnes 

algunes idees, criteris i limitacions que calia tenir en consideració. L’objectiu d’aquest 

moment era que els i les participants poguessin opinar i elaborar propostes tenint la 

informació necessària per fer-ho i la informació tècnica que podia fer més fàcils o inviables 

algunes de les propostes ciutadanes.   

 

Només a tall d’exemple, es proposava necessari pensar que la urbanització d’aquest espai 

era una oportunitat per eixamplar la vorera de la Carretera de Premià de Dalt i el passatge 

de la banda contrària de la plaça. Per definir les entrades a la plaça, calia tenir en compte 

que aquesta plaça podia servir per connectar la zona de la Riera i la zona del Gas en aquest 

punt. A destacar també, la impossibilitat de donar segons quins usos a aquest espai per la 

seva qualificació i la limitació, en una part de la plaça, d’ubicar-hi usos que impliquin tocar 

el subsòl perquè s’hi construeix un equipament. Per últim, però no menys important, calia 

pensar en el desnivell que hi ha i que limita com pot arribar a ser aquesta plaça.   

 

A partir d’aquest moment, els veïns i veïnes protagonitzaren la resta de la reunió. Un cop 

resolts els dubtes que van aparèixer i propostes generals, s’inicià un treball d’anàlisi dels 

espais, parcs, places... que es troben a l’entorn i en els que podíem trobar referents positius 

i negatius, coses que ens agradaven o que havíem d’evitar. Posteriorment, el treball consistí 

en imaginar aquest espai, quin ambient general podia tenir la futura plaça Salvador 

Moragas, quins col·lectius i grups de persones podrien ser les usuàries de la plaça, quina 

importància havia de tenir la història (el Museu de l’Estampació que està al costat o els 

dipòsits de gas que es troben actualment en aquest espai) i altres qüestions que les 

persones en el debat consideressin importants.  

 



  

 
Document elaborat per                                       eidos@eidos-web.com 

2 

L’objectiu de la següent sessió serà concretar quins usos específics proposen els veïns i 

veïnes donar a aquest espai, quins itineraris, quins criteris de disseny, mobiliari urbà...        

A continuació, es presenten les aportacions i propostes que es van recollir durant el debat 

ciutadà: 

 

 

RESULTATS DEL DEBAT: Mirem al voltant de l’espai... 

 

 

 Plaça de l’Esperanto: No convida a aturar-se, sembla un lloc de pas. Jocs infantils 

poc utilitzats. S’utilitza com a pipi-can, genera un problema de males olors, 

contaminació del sòl, no hi ha bancs suficients o mal ubicats... fa de mal estar 

 Plaça de Santa Rosa: Espai arbrat positiu. Falten jocs per nens i activitat, poca gent. 

Hi van gossos però no està preparat. Problemes de seguretat amb el joc de pilota i 

la carretera. 

 Plaça de la Palmera (La Salle): plaça petita amb poc lloc per seure la gent gran. Molt 

utilitzada pels jocs infantils. Taules de pícnic (tema polèmic: visions positives i 

negatives). 

 Plaça de la Sardana: anti-exemple. Massa Asfalt. 

 Plaça NII (entrada de Premià des del Masnou): anti-exemple. No hi ha arbres ni res 

a fer. Un lloc on no va ningú. 

 El Palmar: exemple a seguir. Es pot fer esport i activitats. Ben protegit. Sensació de 

natura, arbrat... 

 

 

RESULTATS DEL DEBAT: Definim l’ambient del futur espai (criteris) 

 

En cursiva s’afegeixen idees que les persones que donaven suport al debat van recollir i que, 

entenem, poden aportar elements de valor. 
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Grup 1 

 

L’ambient del nou espai. Com de t’imagines, per exemple, de dia? De nit? El cap de setmana?... 

 

 Ambient de descans pels grans i joc pels nens amb arbres de fulla caduca (que significa 

sol a l’hivern i ombra a l’estiu). Sense racons per evitar presències no volgudes (botellón, 

gamberrisme, drogues). Ha de ser un espai obert, sense obstacles visuals i al pas, i 

alhora protegit per als nens (que no surtin a la carretera, etc.). Evitar el gamberrisme 

en la mesura que siguem capaços. 

 

Què haurien de poder fer els diferents col·lectius (joves, gent gran, infants, adults...)? 

 

 Espai infantil, zona de descans pels grans, taula de ping-pong per als joves. 

 

És important la memòria del lloc (els dipòsits de gas, museu de l’estampació)? Sí 

 

 Sí, però no sabem de quina manera fer-ho present. En el debat es plantejava la 

dificultat de que simular el dipòsit de gas. Per exemple, un seient en forma de rodona 

tancada es podria convertir en un lloc de brutícia i escombraries. L’altra possibilitat, fer-

ho en forma de grada, es va descartar.  

 Una persona d’un altre grup, va proposar una escultura/imatge amb les tres basses. 

 

Altres qüestions que caldria tenir en compte? 

 

 El descans dels veïns, el civisme, la seguretat i la gestió adequada del futur de la colònia 

actual de gats, que estan sans i tranquils. 

 

Grup 2 

 

L’ambient del nou espai. Com de t’imagines, per exemple, de dia? De nit? El cap de setmana?... 

 

 Un ambient que sigui realment verd, amb gespa, arbres inclòs plantes aromàtiques i 

que hi hagi camins de terra per on poder passejar. Una bona il·luminació a la nit. Que 

s’hi pugui gaudir tota la setmana. Que tingui un espai lúdic i de salut (espais constituïts 

per diferents mòduls d'activitat que formen un circuit on fer exercici físic) on es puguin 

fer exercicis i on els nens i nenes puguin jugar, amb fonts d’aigua per beure. No volem 

ni grades ni escales, això ho tenim clar. 
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És important la memòria del lloc (els dipòsits de gas, museu de l’estampació)?  

 

 En quant els dipòsits de gas pensem que no es necessari, però s’hi podria col·locar una 

placa de memòria històrica. 

 

Altres qüestions que caldria tenir en compte? 

 

 Càmera de seguretat per la nit. En el moment en el que es comenta, algunes persones 

mostren amb el cap el seu desacord.  

 Bancs per la plaça i taules de l’estil del Palmar que està molt bé perquè puguin seure 

famílies. Un lloc on pugui venir tota la gent del poble i no només la del barri.  

 

Grup 3 

  

L’ambient del nou espai. Com de t’imagines, per exemple, de dia? De nit? El cap de setmana?... 

 

 Espais oberts, amb pocs racons, amb pocs amagatalls i pocs equipaments per evitar que 

gent indesitjable que s’hi amagui.  

 Ens imaginem un espai molt verd, amb molt arbres molt verds, una persona del grup 

remarca que hi hagi molta ombra, amb aigua, fons i si pot ser algun estanyol.  

 Sense soroll ni pistes d’esport.  

 De nit ens l’imaginàvem amb il·luminació ecològica, agradable, groguenca i suau.  

 El cap de setmana, com un espai amb tranquil·litat i no perquè vingui un munt gent, 

ens faci fóra als dels barri. Obert a tothom però que no ens treguin a nosaltres.   

 Els bancs espaiats sobretot per la perifèria i no en forma de cercle per evitar botellón... 

Fets amb materials el més ecològics possible.  

 A la terrassa (zona de la coberta), posar també parterres i flors. La resta, molt verd. 

 

Què haurien de poder fer els diferents col·lectius (joves, gent gran, infants, adults...)? 

 

 Tothom ha de poder gaudir de la zona verda, sense barreres arquitectòniques 

(graons...).  Tots, persones i animals, hem de poden gaudir de l’espai amb educació. 

 

És important la memòria del lloc (els dipòsits de gas, museu de l’estampació)?  

 

 L’estanyol podria ser el dipòsit del gas (fet amb gust), o sinó una placa o una escultura 

en memòria de les llançadores o telers. 
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Altres qüestions que caldria tenir en compte? 

 

 Preveure lavabos polivalents ecològics. 

 

Grup 4 

 

L’ambient del nou espai. Com de t’imagines, per exemple, de dia? De nit? El cap de setmana?... 

 

 Esport i natura. Molt il·luminat. Amb un ambient infantil i també per a la gent gran. 

 

És important la memòria del lloc (els dipòsits de gas, museu de l’estampació)?  

 

 És important respectar la memòria del lloc. Una escultura amb les tres basses que les 

hem vist durant 35 anys. Abans una persona d’un altre grup, ha fet una proposta similar.  

 

Altres qüestions que caldria tenir en compte? 

 

 Es interessant la proposta de deixar un espai de transició que serveixi de separació 

entre el parc i els pisos (idea proposada per l’arquitecte a la seva exposició inicial).  

 Traslladar el xiprer (hi ha vàries persones veïnes al·lèrgiques als xiprers).  

 

 

ALTRES QÜESTIONS A CONSIDERAR 

 

 Caldria preveure una solució respectuosa a la colònia de gats que actualment es troben a l’espai. 

Els 400 Gats (Associació per la Defensa i Ajuda als Animals), poden implicar-se en el tractament 

que se li doni a la colònia i diversos veïns mostren el seu interès en conèixer què es farà amb 

ells. Aquesta demanda ha estat traslladada al departament de l’Ajuntament responsable.   

 

 Es proposa estudiar la possibilitat de tapar el forat que deixa l’entrada al magatzem del museu 

i d’eliminar les escales que t’obliguen a baixar per després pujar en aquesta mateixa zona. 

L’objectiu és ampliar l’espai útil i fer més fàcil i recte el travessar la plaça en aquest punt. 

Quedant fóra del projecte, s’ha traslladat la demanda al departament municipal responsable.   

 

 Una veïna comenta que actualment hi ha un focus de llum que està enfocant als habitatges 

provocant molèsties al veïnat. S’ha traslladat al departament responsable. 

 

 Preveure on poden parar els autobusos amb visitants del museu. Per part del departament 

encarregat del Museu, es planteja la possibilitat de preveure un espai on puguin aturar-se els 
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autobusos i puguin deixar baixar amb seguretat als escolars que venen a visitar el museu. S’ha 

traslladat al departament responsable.   

 

 

CONCLUSIONS / RESUM  

 

RESUM CRITERIS GENERALS 

 

• Un espai obert i sense racons (3) 

• Amb bona il·luminació (3) i ecològica (1) 

• Amb material antivandàlic i evitant focus de gamberrisme o incivisme (3) 

• Amb material ecològic (1) 

• El màxim d’accessible possible (evitar escales, grades...) (3) 

• Que respecti la memòria dels dipòsits de gas i de l’estampació (imatge tres basses, escultura, 

maquinària, estanyol...) (4) 

• Un espai amb verd (arbrat, gespa, herbes...plaça tova) + esport i lleure + descans (3) 

• Un espai amb verd (arbrat, gespa, herbes...plaça tova) + descans (1) 

• Una plaça oberta a tot el poble (2) 

 

 

 

 

 

Usos lligats amb l'esport i 
lleure (3)
•Espai x joc infantil (3)

•Espai x esport (3) - taula ping pong, espai lúdic i 
de salut...

•Taules pic-nic familiar/nens museu

•Fonts d'aigua (2)

•No pistes d'esport (1)

Espai verd i descans (4)
•Arbrat de fulla caduca (1)

•Arbrat amb molta ombra (1)

•Plantes aromàtiques, parterres... (3)

•Camins de sorra (1)

•Bancs per tota la plaça (1)

•Bancs sobretot a la perifèria (1)

Memòria
•Cal tenir algun element de memòria. 

•Diverses opcions.: placa commemorativa, 
escultura tèxtil, utilitzar la forma del dipòsit,...

Altres
•Espai de transició entre el parc i els habitatges 

(1)

•Lavabos (1)

•No grades i les menys escales possibles

• Espais per gent gran  (2)i infants (3)

Nou espai
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AVALUACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

A continuació es presenten els resultats obtinguts dels 19 qüestionaris d’avaluació que els i les 

assistents van omplir per tal de valorar de forma individual el desenvolupament d’aquesta sessió 

de treball. 

 

Se’ls proposava opinar sobre diferents aspectes, atorgant un 10 com a puntuació més alta i 1 com 

a la més baixa. Es presenta la mitja obtinguda per cada pregunta. 

 

 

 

També vam voler avaluar quin havia estat el canal pel qual els havia arribat la informació sobre 

aquesta reunió. Els resultats han estat els següents:  

 

 

 

 

 

 

 

Claredat 

Objectius  

Interès debat 

participants 

Oportunitat 

d'expressió 

Tasca equip 

organitzador 
Ritme sessió  

7,30 7,50 8,32 8,68 Adequat (79%) 


