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Introducció 

 
 

En el marc del procés participatiu de remodelació de la Plaça dels Països Catalans s’han 

recollit les aportacions de la ciutadania, el sector econòmic i el personal tècnic 

municipal per tal d’elaborar recomanacions a la proposta de reforma presentada per 

l’Ajuntament i/o propostes noves.  

En el present informe es recullen les propostes formulades pel personal tècnic de 

l’Ajuntament en dues sessions: 

� la primera comissió tècnica celebrada el 5/06/2009 

� i la segona, celebrada el 19/06/2009, en la que el consistori va donar a 

conèixer, i es va posar a debat, la proposta de reforma de la plaça. 

 

 

Primera comissió tècnica  

 

 

Criteris que han anat sortint al llarg de les aportacions: còmode, amable, oberta, 

acollidora/càlida, segura, neta, per les persones, activa...  

 

� Contenidors:  actualment a la plaça dels Països Catalans es concentren tots els 

contenidors del Casc Antic perquè no es poden ubicar al carrers que són 

estrets. Hi ha 5 bateries de contenidors (3/4 contenidors cada una) que hauria 

d’assumir la nova plaça. Es planteja l’oportunitat de pensar si cal soterrar-los. 

� Accessibilitat total de la plaça:  

o Per als vehicles que transporten els materials de muntatge 

d’esdeveniments a la plaça. Han de poder arribar a l’escenari. 

o Accés molt fàcil i molt obert a la plaça sobretot per la banda de la Gran 

Via. 

o Evitar al màxim els obstacles al voltant de la plaça (especialment Gran 

Via): voreres amples i sense obstacles pel passeig, el pas dels cotxets, 

etc. 
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o Interna, que sigui fàcil caminar, passejar-hi, sense risc pels nens/es... Hi 

ha dos itineraris peatonals principals que la gent hauria de poder fer i 

que l’actual plaça impedeix: són les diagonals (principalment de Gran 

Via –Jijonenca, escola- cap a c/Unió amb c/Joan Prim). 

� Evitar els racons, els passadissos amagats, laberints actuals... 

� Entrada - sortida del pàrking: possible ubicació el c/Unió. 

o oberta per a què no es facin “racons” i facilitin la ubicació de bandes 

juvenils (experiència Pk. Can Ferrerons). 

o Tenir present que la seva ubicació influirà negativament als comerços 

que s’hi puguin instal·lar al davant. 

o Cal que s’ubiqui en els carrers per on transita menys gent i menys 

cotxes. 

� Pel que fa al mobiliari urbà:  tenir en compte la utilització de materials anti-

vandàlics. 

� Graderies: mantenir-les, essent conscients que possiblement s’ha de reduir el 

nº de llocs perquè totalment només s’omplen entre 2 i 4 vegades l’any que 

limiten altres usos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Potser es proposa masses usos i necessitats a resoldre per una sola plaça. 

� Cal també tenir en compte que hi ha altres places i equipaments presents i 

futurs que poden acollir activitats que ara es fan a la plaça Països Catalans: 

nova plaça al Port, pl. De la Sardana, L’Amistat...   
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� Preveure la instal·lació d’un quadre de llum amb suficient potència, una boca 

d’aigua...  

� Contemplar la possibilitat de treure els aparcaments de c/ Joan Prim, el que 

suposaria ampliar la plaça. En aquest cas, caldrà  reubicar els llocs 

d’aparcament públic i els de càrrega i descàrrega (potser a l’aparcament nou?).  

� Parc infantil (amb sorral) i parc lúdico-esportiu per a la gent gran. 

� Il·luminar suficientment la plaça especialment els possibles espais més 

amagats.  

� Calen fonts i més bancs dels que hi ha a la plaça actual. 

� Zones verdes: que requereixin baix manteniment. 

� Arbrat suficient que faci ombra (bastants grups d’infants –escoles, esplais, 

famílies...- l’utilitzen).   

� Activitats que fan plaça (servituds): kiosk, bar-terrassa (al costat de l’espai de 

jocs infantils). 

� Possibilitat d’alguna cistella o porteria. 

� Aparcament de bicis i motos. 

� Sortida/entrada de vianants del pàrking: es proposa que es sigui curós en el lloc 

on es situa l’habitacle per a què no sigui un obstacle o una porteria de futbol i 

que sigui fàcil de netejar.      

� Vestidors per artistes i magatzem per materials que s’utilitzen en els actes 

lúdico-culturals, escenari fix. 

� Espais per gossos (debatuda).  

o Sorral per gossos. Discutida: Es diu q en altres places ha implicat tancar 

els parcs dels nens/es. 

o Deixar descoberts els escocells d’una banda de la plaça per a què sigui 

utilitzada pels gossos. Discutida: Si es fa, suposa menys seguretat pels 

vianants. Potser es pot fer en les parts de la plaça menys transitades.  
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Segona comissió tècnica  

 
 

� A la proposta de remodelació de la plaça, no apareix: 

o la zona de càrrega i descàrrega actualment situada a la Gran Via,  

o l’aparcament que actualment hi ha al carrer Joan Prim, 

o la ubicació dels contenidors d’escombraries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Sobre la  vegetació i el seu manteniment: 

o Agrada la idea de posar vegetació sobre la pèrgola. Tanmateix, es dóna 

un toc d’atenció donades les dificultats de manteniment que pot tenir.  

o Es proposa innovar i no seguir posant un tipus d’arbres que ja estan 

donant problemes. Es proposa, per exemple, utilitzar un tipus d’arbre 

anomenat “jacaranda” o posar parterres amb petits arbres (com ara les 

moreres de davant del Club Nàutic). 

o Al voltant de la plaça, utilitzar alternativament arbustos de tupiària i 

pilones (es podrien col·locar els arbustos cada 3 metres i les pilones al 

mig per evitar que aparquin els cotxes). Donaria un aspecte més verd i 

amable al mateix temps que protegeix la plaça. 

o Es proposa no plantar baladres donada la seva toxicitat. 

o Cal ser curosos amb els drenatges per a què no es malmetin les zones 

verdes i es facin malbé diferents zones de la plaça. 
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� Sobre accessibilitat: 

o Ampliar la rampa d’accés per a les cadires de rodes a la zona de 

l’escenari. 

o Clarificar els itineraris per vianants i cadires de rodes. 

o Clarificar i que es visualitzin fàcilment els accessos tant per vehicles de 

serveis com per vianants amb senyals, colors i camins diferenciats, etc. 

o Contemplar un itinerari per vianants i cadira de rodes a la meitat de 

Joan Prim, a l’alçada del final de l’escala que ve de c/Unió amb c/Joan 

Prim. 

 

� Estructura de la plaça: 

o Repensar l’escala d’accés a la plaça pel c/Nord: es proposa que l’inici de 

l’escala es trobi a l’alçada del c/Alegria de manera que quan arribes a la 

plaça per aquest carrer trobis l’escala que t’acull per poder pujar.  Tal 

com es proposa al dibuix-proposta, la visió des d’aquest carrer és poc 

amable i acollidora. 

o Posar l’edicle del pàrquing en algun lloc de la plaça que no ampliï la 

sensació de desnivell. Segons el dibuix-proposta, aquest és l’efecte que 

es té des de la visió del c/Unió. 

o Eliminar el racó al final del bosc del c/Unió, tot disposant les grades (i 

per tant el mur en aquest punt) de forma circular. Això també permetria 

augmentar l’espai de grades. 

o S’apunta la necessitat de repensar i cercar alternatives a l’accés 

peatonal a l’aparcament situat al c/Unió. Es comenta que si desapareix 

el racó (fent el mur circular) es podria posar l’entrada més a prop del 

carrer, o bé, al costat de les rampes d’entrada i sortida del pàrquing. 

o Es suggereix incorporar elements d’aigua a la plaça. 

 

� Serveis: 

o Es proposa mantenir el quiosc i afegit un bar-terrassa (en ocasions es parla 

de situar-la al costat de la zona infantil). 
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� Zona infantil: 

o Per a la zona de jocs infantils, es proposa paviment de sorra que hi doni 

el sol o material tou de jocs, enlloc de gespa artificial (segons el dibuix-

proposta de plaça). 

o Posar fonts al costat dels jocs infantils. 

o Sobre la zona infantil: que hi hagi verd i sorral, que sigui un espai 

protegit, que hi hagi jocs infantils adaptats a infants amb problemes 

d’accessibilitat, bancs propers per a les famílies, i que sigui una zona 

ombrívola. 

 

 

 


