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PRESENTACIÓ  

 

El dia 9 de desembre, es va dur a terme el segon dels debats ciutadans de tal de definir 

com podria materialitzar-se el nou espai, la plaça Salvador Moragas. Aquest debat partia 

de les consideracions i conclusions establertes en la primera sessió de debat, on es va 

discutir sobre l’ambient general que es considerava que cali tenir aquest espai i la seva 

relació amb l’entorn. 

 

Unes 30 persones van assistir a la reunió per concretar els usos de la nova plaça Salvador 

Moragas. Inicialment, la tècnica responsable del Servei de Participació i el cap dels Serveis 

Territorials de l’Ajuntament de Premià de Mar, van explicar els objectius de la reunió i van 

donar resposta a les preguntes que els i les participants havien expressat el dia 27 de 

novembre. Se’n fa un resum de les respostes a continuació: 

 

Respecte la colònia de gats: des del departament de Medi Ambient s’està treballant amb 

l’Associació “Els 400 gats” per veure les possibilitats de fer un tancat com el que es 

proposava pels gats abandonats del poble.  

 

Respecte als xiprers: des de Serveis Territorials s’ha de comprovar que efectivament no 

estiguin protegits i no tinguin malalts. Si estan malalts i no estan protegits, cap la 

possibilitat que no s’hagin de mantenir a la futura plaça. 

 

Respecte a les escales que hi ha al costat del magatzem del museu: ara mateix no està 

previst intervenir en aquesta part de la plaça, però en el futur es tindrà en compte la 

proposta.    

 

En l’informe, es pot trobar un primer apartat 

amb la síntesi de les conclusions a les que es va 

arribar en el debat, per després aprofundir en la 

proposta específica de disseny que van fer els 4 

grups de treball ciutadà. Al final, s’afegeix 

l’avaluació que els i les participants van fer del 

debat.   
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CONCLUSIONS / RESUM  

 

CONCLUSIONS / PAUTES DE PROJECTE 

 

A continuació es fan un seguit de consideracions que emergeixen a partir del taller realitzat i que 

es consideren que s’haurien de tenir en compte en el desenvolupament del projecte de la plaça: 

 

 En línies generals hi ha una visió força similar de la futura plaça per part dels diferents 

grups, diàfana i oberta, amb una concentració de les activitats a la zona més propera al 

museu i la creació d’una zona més tranquil·la a l’espai més proper als veïns. Referent als 

accessos hi ha força acord sobre la manera d’accedir a la plaça, produint-se en la major 

part als extrems de la plaça i en la continuació dels principals recorreguts. Aquesta visió 

de conjunt unànime s’hauria de respectar. 

 

 Els diferents accessos proposats són: tres accessos del carrer de Ponent (a la part superior 

i inferior de la plaça i un de central situat entre aproximadament al límit entre 

l’equipament i l’espai arbrat), un accés venint des de la Gran Via pel passatge, un altre 

venint del passatge Roma i un accés venint des del Museu de l’Estampació. Els itineraris i 

recorreguts marcats van vinculats a aquests accessos i tendeixen a creuar en diagonal, tan 

l’espai arbrat com l’espai on es situa l’equipament. També s’ha senyalat un recorregut 

que voreja els blocs de pisos i permet creuar la plaça al llarg del costat nord. 

 

 Cal incidir en la voluntat que han expressat els assistents que es minimitzin els graons i els 

racons a tota la plaça. En aquest sentit caldria replantejar l’esgraonat previst a la zona del 

passatge, així com les grades-escales en el recorregut provinent del museu, que potser 

podrien ser només escales de major amplada. El disseny d’aquests accessos ha de 

minimitzar els riscos de caiguda de la gent, vetllant per una correcta il·luminació de la 

plaça, especialment en aquests punts.  

 

 Referent la protecció respecte el carrer de Ponent dos dels grups que proposen un 

element de protecció han remarcat la necessitat que aquesta tanca vegetal tingui certa 

alçada (1 metre), per tal que sigui una barrera eficaç pels nens. 

 

 Respecte l’espai de transició dels veïns hi ha un total acord sobre la necessitat de generar 

aquest espai. La majoria de grups subscriuen la proposta de fer un tractament amb 

plantes aromàtiques i flors. Un dels grups proposa plantar una línia d’arbustos enganxada 

al mur i deixar la resta de l’espai com a parterre de separació, sense tanca. Un altre dels 

grups genera encara un segon espai de transició, en forma de recorregut, que queda 

separat de l’espai central del dipòsit.  
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 Referent a les activitats proposades a la coberta de l’equipament, si bé totes les propostes 

les situen en aquesta part, hi ha molta varietat i concentració d’elements fet que no 

permet visualitzar encara una proposta definitiva respecte aquest aspecte. Si bé caldrà 

aprofundir en quines són les possibilitats, en qualsevol cas, s’hauria de preveure la futura 

fixació d’aquests elements al sostre de la coberta.  

 

 La majoria de grups han proposat ubicar espais d’ombra la zona de damunt l’equipament, 

per oferir espais de recer a l’estiu en aquesta part i a prop dels jocs infantils/espais lúdics i 

de salut. Un dels grups ha concretat aquesta demanda amb la ubicació d’una gran pèrgola 

amb plantes enfiladisses com element protagonista d’aquest espai i ubicant-hi les 

diferents activitats a les zones properes. Altres grups també han proposat la instal·lació de 

jardineres amb vegetació i parterres per tal de fer més amable aquesta zona i tenir-hi 

algun contrapunt verd. 

 

 Referent a l’espai del dipòsit del gas principal, tots els grups presenten un espai amb 

vegetació abundant i mobiliari per seure. La vegetació i el tipus de vegetació s’agrupa i es 

distribueix de manera força diversa. Com a comú denominador podem trobar els bancs 

situats a la perifèria i l’articulació de l’espai fent referència amb menor o major l’espai 

circular del dipòsit de gas. Tres dels quatre grups proposen situar un font en aquest espai 

central o una placa commemorativa a una zona propera. 

 

 Diversos grups han fet menció als materials del projecte. S’ha fet incís en la necessitat de 

disposar d’un espai ben il·luminat i de solucions que no es trenquin a curt termini. S’ha fet 

referència positiva a altres espais del poble i rodalies. En concret s’han valorat 

positivament els espais de gespa del Palmar i els jocs infantils tipus la fàbrica de Premià de 

Dalt.  

 

 No hi ha consens respecte la possibilitat d’ubicar-hi una guingueta + lavabo: un grup la 

proposa com a complement a l’espai de descans, un altre, tot i que proposa el conjunt en 

el seu disseny, considera que el prioritari és el lavabo. Els altres dos no proposen ni la 

guingueta ni el lavabo pels problemes que pot comportar de manteniment, de sorolls 

nocturns, de competència amb els bars del voltant, de manca de viabilitat econòmica... 
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RESUM DE LES PROPOSTES CONCRETES 

 

Accessos i límits: 

 Accés passatge provinent de la Gran Via (4), accés part superior del carrer Ponent (4), 

accés adjacent a la rampa provinent del Passatge Roma (3), accés part inferior del carrer 

Ponent (3), accés escales de connexió amb el museu (2), accés central al carrer de Ponent 

(1) 

 Bona il·luminació en els accessos, especialment a les escales (2) 

 Espai de transició amb entre l’edifici d’habitatges i la plaça, amb plantes (4) (plantes 

aromàtiques, mur/tanca verda...) (4) 

 Protecció respecte el carrer de Ponent amb elements de vegetació (3) 

 Minimitzar l’amplada dels graons situats en el passatge (2) 

 

Organització de l’espai: 

 Zona més tranquil·la a la part de la plaça propera a l’edifici d’habitatges (4) 

 Espai de transició amb entre l’edifici d’habitatges i la plaça, amb plantes (4) (plantes 

aromàtiques, mur/tanca verda...) 

 Concentració de les activitats a la zona de l’equipament (4) 

 Bancs situats a la zona d’arbrat + a la zona de l’equipament (3), a la perifèria (1) 

 

Zona equipament: 

 Espai lúdic infantil (4), espai de salut (4), taules de ping-pong (3), taules de pic-nic (1) 

 Elements d’ombra (4), pèrgola com a element distintiu (1) 

 Vegetació amb torretes, plantes enfiladisses, parterres (3) 

 Xiringuito / lavabo (1) 

 

Zona dipòsit del gas: 

 Vegetació abundant (4), arbres de fulla caduca (3), arbres de fulls perenne (2), plantes 

aromàtiques (2) 

 Bancs (4), taules de pic-nic (1) 

 Font al centre del dipòsit (3), font entre els dos espais (1), placa commemorativa (3) 

 Gespa tipus Palmar (1) 

 Xiringuito / lavabo (1) 

 

Altres consideracions:  

 Posar materials que no es trenquin (1)   

 Molts fanals (1) 

 Papereres (1) 
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PLÀNOL DE SÍNTESIS, RESULTAT DE LA SUPERPOSICIÓ DE LES PROPOSTES CIUTADANES 

 

En el plànol següent s’han superposat les propostes dels 4 grups. Això significa que no cal fixar-se 

molt en el nombre d’elements (arbrat, ombra, bancs, activitats...) però sí en la seva ubicació. 
  

 
Simbologia: En vermell, accessos i recorreguts; rectangles negre, espais per seure; en rosat, zones on s’han 

proposat activitats diverses; en ratllat, espais d’ombra; en verd, arbrat perenne i arbustos; en taronja, 

arbrat caduc; en lila, plantes aromàtiques i parterres; en blau, punts d’aigua.  
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RESULTATS DEL TALLER PER GRUP: Projectem el nou espai... 

 

A continuació es fa una descripció dels dissenys que van realitzar els quatre grups, a partir de la 

proposta gràfica resultant del taller (veure imatges) i de les explicacions que es van realitzar. En 

cursiva s’han escrit les frases i paraules anotades en els plànols. 

 

Grup 1 

 

Accessos i límits:  

 

El grup 1 planteja situar els principals accessos a la plaça per les seves quatre cantonades, així com 

també un accés central a la banda del Carrer de Ponent. El grup ha remarcat la importància d’una 

correcta il·luminació en els accessos durant la presentació oral, aspecte que també han 

representat en el dibuix. Referent als límits, el disseny plantejat presenta diversos aspectes a 

destacar: la supressió de part de l’esgraonat del passatge, la protecció de l’espai del carrer de 

Ponent amb arbustos (d’una certa alçada) a les parts on no hi ha accés, i la disposició d’elements 

d’arbrat i d'espai per seure a la zona de transició entre els blocs de pisos existents i el nou espai.  

 

Espai i equipaments: 

 

A nivell de configuració de l’espai podem veure com aquest grup situa les principals zones 

d’activitat lúdica i equipaments (ping-pong, jocs infantils, espai de salut) a la zona de la coberta de 

l’equipament de la brigada. Aquesta part és complementada per pèrgoles i jardineres amb taules 

de pic-nic a l’espai més pròxim al museu, oferint un espai d’ombra i verd en aquest extrem de la 

plaça més dura, que es proposa que sigui de cautxú al voltant de l’espai lúdic infantil. L’espai que 

no està afectat per la construcció de l’equipament es destina a parc amb més tranquil·litat i 

vegetació. En el dibuix podem veure que aquest espai s’organitza al voltant de la traça del dipòsit 

del gas, amb una font commemorativa al mig complementada amb taules de pic-nic i bancs. La 

zona de menys activitat es situa a l’espai proper als blocs de pisos, amb un recorregut que permet 

unir el passatge i el carrer de Ponent.  

 

Vegetació: 

 

La vegetació és diversa i variada en tot l’entorn (arbres de fulla caduca, arbres de fulla perenne, 

parterres i plantes aromàtiques). La vegetació s’intensifica a la part propera al museu on no hi 

trobem l’equipament, fet que dóna certa unitat a la plaça. 
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Altres consideracions: 

 

El grup ha pintat de color verd l’espai de vegetació. Ha afegit una nota on posa “Gespa”, ja que tal 

com han exposat els agradaria que hi haguessin espais amb gespa de manera similar al Palmar. 

 

Grup 2 

 

Accessos i límits:  

 

El grup 2 situa els principals accessos en els quatre extrems de manera similar al primer, si bé en 

el carrer de Ponent, no es preveu un accés principal al centre sinó que els dos extrems es situen 

una mica més allunyats de les cantonades. Aquest grup també ha remarcat la necessitat de 

minimitzar l’esgraonat situat al passatge. Referent als límits de la plaça, es defineix un espai de 

transició a la zona dels blocs amb plantes aromàtiques, tractament que té continuïtat en el carrer 

de Ponent per tal d’oferir una separació amb la carretera.  

 

Espai i equipaments: 

 

El grup 2 es posiciona clarament sobre l’activitat a la plaça a través de la llegenda proposada, fent 

un gradient de menys a més, des dels blocs dels veïns a la zona de l’equipament i el museu. A 

proximitat de l’espai de transició amb els blocs no hi trobem la presència de cap element. En 

l’espai central de vegetació hi situen una font i bans per seure, així com una placa 

commemorativa del gas, propera al carrer de Ponent. A la zona de la coberta de l’equipament s’hi 

situa una cistella de bàsquet, dues taures de ping-pong, un espai lúdic infantil i un espai de salut.  

En aquest espai hi trobem també bancs així com un escrit que acompanya els diferents 

equipaments on hi posa “ombra”. Tant al llarg del carrer de Ponent com del passatge s’hi situen 

bancs. 

 

Vegetació: 

 

La vegetació escollida és de fulla caduca. Es distribueix en forma de cercle a l’entorn del dipòsit i 

de forma puntual a la resta de l’espai i als límits amb els carrers. 

 

Altres consideracions: 

 

El grup ha escrit una nota addicional on demana posar materials consistents que no es trenquin als 

pocs dies. Rajoles que no s’aixequin. 
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Grup 3 

 

Accessos i límits:  

 

El grup 3 situa els principals accessos en els quatre extrems de manera similar a la resta. De 

manera diferenciada, aquest grup emfatitza l’accés a través de les escales provinent de l’espai del 

museu. Es remarca la necessitat d’il·luminar bé els accessos a través de la disposició de fanals. 

Referent als límits es proposa la disposició de plantes aromàtiques per protegir l’espai de la plaça 

del carrer de Ponent. No es fa cap consideració respecte l’espai de transició dels edificis veïns, si 

bé en l’exposició oral han explicat que no s’han posicionat respecte aquest aspecte perquè ja els 

sembla bé la proposta plantejada per l’Ajuntament consistent en una tanca de flors enfiladisses.  

 

Espai i equipaments: 

 

De manera similar als altres grups, es proposa acumular les activitats lúdiques i de salut en la part 

de l’equipament. En concert, aquest grup hi situa un espai lúdic, un espai de salut, dues taules de 

ping-pong, una petanca diversos espais per seure,... Aquest espai es complementa amb la 

disposició de pèrgoles. El límit en balcó donant al museu i a la rampa d’accés a l’equipament, s’hi 

situen plantes aromàtiques i parterres. A l’espai de contacte entre la zona pavimentada i la zona 

no pavimentada s’hi disposa una font i un “xiringuito”, que es considera un element opcional que 

podria aprofitar l’espai de coberta per disposar-hi les taules de bar. A la zona sense pavimentar 

s’hi ha col·locat arbres de forma homogènia i espais per seure. També és el lloc escollit per ubicar 

una placa commemorativa del gas, situada a una zona propera al carrer de Ponent. 

 

Vegetació: 

 

La vegetació escollida és de fulla caduca. I de fulla perenne, combinada de forma homogènia en 

l’espai del dipòsit. El grup ha especificat a través d’una nota la voluntat que hi hagin molts arbres.  

 

Altres consideracions: 

 

El grup ha escrit una nota addicional on demana molts fanals, sobretot als accessos, així com 

papereres, que també han representat en el dibuix. 
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Grup 4 

 

Accessos i límits:  

 

El grup 4 planteja tres accessos principals: venint de la Gran Via a través del passatge (Pizzeria, i 

Axa), venint de la Plaça de l’Esperanto, venint de l’espai del museu a través de les escales. 

Referent a l’espai de transició dels blocs, es proposa una línia d’arbustos arran de mur, i un 

parterre de plantes aromàtiques i flors de separació de l’espai.  

 

Espai i equipaments: 

 

El grup 4 planteja la proposta més sòbria de les quatre, si bé trobem una organització similar a la 

resta de grups, amb la concentració de les activitats a la zona de la coberta de l’equipament.  

En aquesta zona, el grup vol remarcar la seva aportació principal, que es tracta de la construcció 

d’una pèrgola de dimensions importants amb plantes/verd que ofereixi un espai d’ombra en 

aquesta part més dura de la plaça. Per tal d’esquematitzar-ho hi han situat bancs damunt de la 

pèrgola, que s’ha situat en l’espai adjacent a la rampa d’accés a l’equipament, si bé en una nota 

s’indica que la situació i el nombre de pèrgoles es pot variar. En aquesta àrea també es planteja la 

instal·lació d’un parc infantil i la possibilitat d’ubicar un “xiringuito” en la zona més propera al parc 

a la banda del carrer de Ponent. En l’espai on no hi ha l’equipament es planteja la disposició dels 

arbres en forma d’aspa, ubicant una font al centre de l’antic dipòsit del gas. Els bancs es situen a 

la perifèria de l’espai. 

 

Vegetació: 

 

No s’han posicionat respecte aquest aspecte. Els arbres s’han indicat a través de la lletra A 

distribuïts per tot l’espai de la part “tova” de la plaça. 

 

Altres consideracions: 

S’especifica el parc infantil amb 2 franges d’edat (similar a la plaça de la Fàbrica de Premià de 

Dalt). 
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Grup 1: proposta gràfica 
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Grup 2: proposta gràfica 
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Grup 3: proposta gràfica 

   



  

 
Document elaborat per                                       eidos@eidos-web.com 

13 

Grup 4: proposta gràfica 
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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. 

 

Dues preguntes obertes, permetien valorar:  

 

El que més els havia agradat 

 

 L’espai de debat.  

 La dinàmica de treball (p.ex. material per ubicar els usos de la plaça, representació visual 

de les propostes... (3) Un treball molt divertit i dinàmic. (2) 

 Poder modular la plaça al gust del grup; que el parc serà del gust de tothom. (2)  

 El projecte bastant igual. La connexió veïnal que hi ha, les idees són pràcticament les 

mateixes (2) 

 La participació i el bon ambient. (2) El foment de la participació ciutadana, el més 

important és que es tinguin en compte les opinions. (1) 

 L’ajut per plasmar idees per part dels professionals. (1) 

 La claredat de l’exposició (1) 

 L’actitud d’escolta de l’equip (1) 

 

Les seves crítiques 

 

 Em fa por que un si hi ha un canvi en l’equip de govern, tot això no vegi la llum. 

 Que no se m’ha enviat l’informe de la primera reunió per no tenir correu electrònic. Si hi 

ha noves propostes prego em truqueu per telèfon.  

 Poca assistència de veïns.  

 

(*) Nombre de persones que  plantegen aquesta idea. 

Només s’han transcrit en aquest apartat, aquelles idees referides al procés o a la jornada.  

Claredat 

Objectius  

Interès debat 

participants 

Oportunitat 

d'expressió 

Tasca equip 

organitzador 
Ritme sessió  

8,60 8,26 8,58 8,89 
Adequat (58%) / 

Ràpid (37%) 


