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INTRODUCCIÓ 
 

El dissabte 4 de juliol es duu a terme la jornada de debat ciutadà en el marc del 

desenvolupament del Procés participatiu de reforma de la Plaça dels Països Catalans, que 

impulsa l’Ajuntament de Premià de Mar. 

 

Aquest procés participatiu compta amb el suport tècnic de l’equip d’E1DOS Dinamització Social 

en el disseny i dinamització d’eines i espais en la part deliberativa del procés, que consta de 

tres espais de debat diferenciats:  

 

1. Taller de debat amb comerciants, sobre els elements que faran de la Plaça dels Països 

Catalans una plaça “que fa comerç” i “que fa ciutat”. 

 

2. Jornades de debat amb el conjunt de la ciutadania: propostes noves i recomanacions a 

la proposta de remodelació de la Plaça dels Països Catalans. 

 

3. Comissió tècnica interdepartamental, sobre els elements necessaris a tenir en compte 

a l’hora de repensar la Plaça dels Països Catalans i sobre recomanacions al disseny 

proposat de remodelació.  

 

Les conclusions de tots aquests espais de debat seran recollides i es traslladaran a l’equip de 

responsables polítics i tècnics municipals, per tal que elaborin el programa d’usos. Aquest 

definirà els criteris que han de ser tinguts en compte a l’hora de redactar el projecte urbanístic 

per a la remodelació de la futura Plaça dels Països Catalans. 

 

Complementàriament, el procés ha obert 

diversos espais telemàtics de debat (web i 

facebook) on s’han recollit també aportacions 

diverses. Tot el procés ha estat seguit i 

contrastat amb la Comissió de Seguiment on 

participen representants d’entitats culturals, 

veïnals, de gent gran, de suport a la infància... 

comerciants, representants polítics del 

consistori, tècnics/ques municipals i l’equip 

tècnic extern.  
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METODOLOGIA 
 

La jornada de debat amb la ciutadania tingué com principal objectiu elaborar propostes de 

disseny i recomanacions entorn a la reforma de la Plaça dels Països Catalans, com espai de 

trobada, reflexió i debat entre les persones participants. Es va organitzar amb el següent 

programa: 

 

10.00h Benvinguda i presentació de la Jornada, a càrrec de l’Alcalde Miquel Buch. 

10.15h Presentació tècnica (marc del debat): quins elements cal tenir en compte per 

debatre sobre la futura plaça? a càrrec de Francesc Sánchez, cap de gabinet d’Alcaldia, 

i de Mar i Josep Val, arquitecte. 

10.40h Presentació de la dinàmica de treball en grups, a càrrec de Yolanda Jiménez, 

d’E1DOS Dinamització Social.  

11.00h Inici del debat ciutadà en grups de treball: propostes i recomanacions per a 

millorar la Plaça dels Països Catalans. 

 13.00 h Plenària final: posada en comú de les conclusions dels grups de debat i cloenda. 

 

En el present informe es recullen els resultats d’aquest debat, on es presenten en un primer 

moment les propostes prioritzades de les persones participants, i després es descriu amb més 

detall les idees inicials que van portar a aquestes propostes i el debat que s’hi va generar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge utilitzada com a suport en les taules de debat. 
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PROPOSTES CONSENSUADES PELS GRUPS DE DEBAT 
 

GRUP A 
 

� Sobre les infraestructures: que hi hagi font, wàter accessible per a persones amb 

discapacitat i accés a la plaça, com a mínim per dos carrers i amb plataforma única. 

Que hi hagi arbres autòctons, fàcils de mantenir i que facin ombra (excepte a la zona 

de grades). 

 

� Sobre les grades: que es mantingui com a mínim el nombre de places actual i l’espai 

actual d’escenari (i que el terra de l’escenari sigui apte per espectacles amb foc i  

fogueres).  

 

� Que l’espai i equipaments que generi la estructura de la plaça es reservin per a l’ús 

d’entitats sense ànim de lucre segons les seves pròpies necessitats i que mai s’usi per 

interessos comercials o com a punt de connexió amb aquest tipus d’espais. 

 

� 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. 

 

� Que els jocs de pilota es concentrin a la zona de l’escenari  i que es pensi en que 

aquest sigui un espai protegit. 

 

� Que s’afegeixi un espai per jugar a ping-pong i petanca a la zona d’ombra, per tal de 

garantir la diversitat d’espais per a persones 

de diferents edats. 

 

GRUP B 
 

� Que la plaça s’assembli el màxim 

possible a la que hi ha ara; per tant ha 

de ser a nivell del carrer Unió. 

L’aparcament no ha de condicionar la plaça. 

 

� Donada la confluència social de la plaça i el seu ús participatiu que fins ara es 

dóna, mantenir la capacitat i orientació de les graderies i l’espai polivalent. Fins i 

tot, poder ficar-hi ombra en alguns moments puntuals. 
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� Que hi hagi el màxim d’arbrat i zona verda possible, a més de forma concentrada. 

Caldrà garantir el subsòl necessari perquè això sigui possible. 

 

� Que la plaça tingui serveis públics i que se’n garanteixi el seu manteniment. 

 

� Que el paviment sigui antilliscant i que el mobiliari urbà (bancs) sigui còmode. 

 

 

GRUP C 
 

� Grades han d’haver-hi, però s’ha de mantenir o augmentar l’aforament actual. 

 

� La plaça ha de ser polivalent amb diferents usos, facilitant que tots els col·lectius 

puguin gaudir-la. És important que estigui preparada per a realitzar activitats de 

tot tipus: musicals, esportives, culturals...Per aquest motiu es considera que el 

paviment ha de ser mixt: dur i tou. 

 

� Delimitar la zona infantil amb una petita tanca i millorar-la posant gronxadors 

petits, bancs per a les famílies i paviment de sorra (o sorrals). 

 

� Integrar la plaça als carrers dels voltants (sobretot als carrers Prim i Nord). 

 

� Posar arbres de fulla caduca a la zona de la Jijonenca. D’aquesta manera 

s’assegura la ombra a l’estiu i el sol a l’hivern. S’apunta que aquest espai seria un 

lloc de trobada i de convivència. 

 

� En el cas que es construeixin unes noves grades, l’equipament que hi sorgís hauria 

de ser d’ús públic per als veïns, veïnes i entitats ciutadanes, no d’ús comercial. 

 

VALORACIÓ DE LES PROPOSTES CONSENSUADES 
 

Aquestes propostes acordades als diferents grups de debat es van explicar en el 

plenari final. Mentre un/a portaveu, explicava les propostes que el seu grup creia que 

podien millorar la Plaça dels Països Catalans, la resta de participants les anava 

escoltant i puntuant . A continuació podeu trobar les propostes que cada grup va 

explicar al plenari i el percentatge de persones que estaven d’acord amb la proposta,  

en desacord o a qui li resultava indiferent.   
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APORTACIONS INICIALS I DEBATS  
  

GRUP A 

 

• Sobre les infraestructures: que hi hagi font, wàter accessible per a persones amb 

discapacitat  i accés a la plaça, com a mínim per dos carrers i amb plataforma única. Que 

hi hagi arbres autòctons, fàcils de mantenir i que facin ombra (excepte a la zona de 

grades). 

 

≈ Zona d’arbrat. Si es fes, que seria molt agradable, que fossin espècies autòctones i 

de fàcil manteniment.  

≈ Zona verda. 

≈ Potenciar una zona verda amb arbrat abundant. 

≈ Arbres o elements d’ombra. 

≈ Deixar un espai sense asfaltar ni ciment: una zona verda o amb sorra  per passejar. 

≈ Que hi hagi una font amb aigua! (va haver-hi tres propostes iguals). 

≈ Fer uns serveis públics accessibles per a persones amb discapacitat i net. 

≈ Fer uns serveis públics ordinaris. 

≈ Que sigui accessible com a mínim per dos carrers sencers. 

≈ Que hi hagi accessos plans, sense voreres. 

≈ Que no hi hagi racons o espais foscos. 

 

En aquesta proposta pel plenari es van voler incloure totes aquelles propostes que el grup va 

considerar que no hi hauria ningú que hi estigués en desacord i es va acabar parlant de 

qüestions d’infraestructura generals que afecten a tota la plaça. És a dir, que sigui una plaça 

eminentment verda i accessible per a tothom.  

 

• Sobre les grades: que es mantingui com a mínim el nombre de places actual i l’espai 

actual d’escenari. A més, que el terra de l’escenari sigui apte per espectacles amb foc i  

fogueres.  

 

≈ Mantenir l’estructura actual de les grades. 

≈ Mantenir o augmentar la capacitat de les grades, tot mantenint l’estructura de la 

grada actual. 

≈ Que en base a la proposta de la nova plaça (dos graderies) s’afegeixi una tercera i 

que entre les tres estructures facin una forma de 45º, en semicercle. Entre 

l’estructura ja prevista (dos graderies) i aquesta darrera, hi podria haver l’ascensor.   

7 
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≈ Tenir unes grades amb el mateix nombre de places, sobretot! I que hi hagi el mateix 

espai d’escenari. 

≈ Mantenir el nombre de places. 

≈ L’espai de grades que sigui per a concerts i festes del poble.  

≈ Hauríem de tenir en compte que el paviment de la plaça fos adequat per poder 

celebrar les festes amb foc (tipus flama de Sant Joan, etc.) 

 

El grup va voler presentar a plenari una reflexió per compartir amb la resta de participants que 

plantejava que davant del debat sobre conservar l’estructura actual o no de les grades no hi va 

haver un acord compartit. Es va rescatar però, que tothom estava d’acord en que l’estructura 

de les grades conservin una forma semicircular i que l’espai de protecció que suposaven fins ara 

es mantingui d’alguna manera.  

 

En aquest punt també va sorgir la necessitat per algunes de les participants de qüestionar 

perquè s’havia prioritzat la construcció d’un pàrquing quan s’estaven venent places d’altres 

pàrquings de la ciutat. Es va resoldre que el taller donava per descomptada la construcció del 

pàrquing i les obres a la plaça, i que tots volíem seguir treballant en la dinàmica, però que es 

recolliria aquesta inquietud a l’informe.   

 

• Que l’espai i equipaments que generi la estructura de la plaça es reservin per a l’ús 

d’entitats sense ànim de lucre segons les seves pròpies necessitats i que mai s’usi per 

interessos comercials o com a punt de connexió amb aquest tipus d’espais. 

 

≈ Que els espais sota de les grades siguin llocs per a les entitats sense ànim de lucre 

del poble.  

≈ Que els espais sota les graderies fossin tipus magatzems. 

≈ Que fossin adjudicats a les entitats que ho demanessin.  

≈ Que no hi hagi cap connexió de la plaça amb futurs espais comercials privats. 

≈ Que no hi hagi cadires per al comerç que ocupin espai de la plaça pública.  

 

S’emfatitza la importància que sigui una plaça pública 

per la ciutadania i les entitats de la ciutat i que es 

dediqui especial atenció a la possible ocupació de l’espai 

de la plaça amb les terrasses dels comerços de la zona. 

Però quan es parla dels cavallets de fira (que dins 

d’aquesta definició d’activitat comercial quedaria 

exclosa), es valora que s’ha de ser coherent i que llavors 

tampoc podrien fer la seva activitat a la plaça.  
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• 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. 

 

≈ Parc infantil protegit amb bancs pels pares i mares. 

 

El debat evoluciona des d’aquesta única proposta al respecte d’un espai infantil. Es posa sobre 

la taula la necessitat de fixar-se en les necessitats específiques dels infants amb discapacitat, 

que no tenen accés a jocs infantils adaptats a cap parc de la ciutat. 

 

• Que els jocs de pilota es concentrin a la zona de l’escenari i que es pensi en què aquest 

sigui un espai protegit. 

 

≈ Les grades actuals donen protecció tant dels vehicles, vianants i usuaris de la plaça. 

Pels jocs amb pilota, córrer o activitats a l’aire lliure. Això s’ha de conservar. 

≈ Si no s’hi pot jugar a pilota que es considerin altres espais del poble on si que s’hi 

pogués jugar.  

≈ No utilitzar les grades com un espai per jugar a pilota i altres coses, com passa ara. 

 

Durant la fase de propostes particulars hi va haver una persona que s’oposava als jocs de pilota 

a les grades, però no va estar amb nosaltres durant els moments de debat i creació dels 

consensos. Durant el debat, es va respectar doncs que no es jugui a les grades, però si a l’espai 

de l’escenari en els moments que no hi hagi activitats.  

 

S’afegeix que si no es mantingués l’estructura actual de les grades, en tant que s’entén que fan 

d’espai de protecció i separació amb el pas de vehicles i vianants, s’hauria de pensar en alguna 

altra fórmula per evitar possibles accidents.  

 

També es va comentar que potser seria interessant regular unes edats o horaris per poder 

jugar a la pilota, però es va concloure que era més efectiu confiar en que la població es regirà 

pel sentit comú per fer-ne un bon ús i que una de les particularitats es que es tracta d’un espai 

informal de joc i és bo poder-lo conservar així.  

 

• Que s’afegeixi un espai per jugar a ping-pong i petanca a la zona d’ombra per garantir la 

diversitat d’espais per a persones de diferents edats. 

 

≈ Que es mantinguin tots els usos actuals: les festes populars, ball, jocs infantils, 

espai per jugar a pilota i gronxadors adaptats per persones amb discapacitat.  
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≈ Una zona per fomentar esports a l’aire lliure (ping-pong, petanca) i que estigui a la 

zona de l’arbrat.  

≈ Utilitzar les parets de les estructures de la plaça com un espai per a l’expressió 

artística de la població i que sigui un espai mínimament regulat.  

 

Aquesta darrera proposta de plenari va voler donar èmfasi a la importància que hi pugui haver 

una previsió d’usos a la plaça per a totes les edats. També es van relacionar altres propostes 

com la de l’ús de las parets de la plaça com espais d’expressió artística, però no es va 

aconseguir afegir-la a cap de les sis propostes de plenari.  

 

 

GRUP B 
 

• Volem que la plaça s’assembli el màxim possible a la que hi ha ara, per tant la plaça ha de 

ser a nivell del carrer Unió. L’aparcament no ha de condicionar la plaça.  

 

≈ La plaça hauria de ser el més semblant al que és ara. 

≈ La plaça hauria de quedar tal i com està ara, respecte al tema graderies i a la plaça 

espectacle. La resta més obert i més zona verda. 

≈ Caldria invertir el sentit de la plaça del dibuix, amb les escales d’accés en pujada 

per connectar amb la Gran Via. Mantenir el pla de la plaça a nivell del carrer Unió, 

centrant les graderies (aquesta proposta porta adjunta el dibuix escanejat). 

≈ L’aparcament ha de quedar sota el nivell del carrer Unió. 

≈ Els accessos a l’aparcament han de quedar a la cruïlla Joan Prim/Miró, per tal 

d’evitar la circulació al voltant de l’aparcament i el casc antic. 
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Hi ha un gran consens de tot el grup en aquest conjunt de propostes. L’opinió general és que el 

dibuix presentat no els agrada i que volen que la plaça s’assembli al màxim a com està ara. 

Algunes persones diuen que el dibuix no s’hauria d’haver presentat. Així, el grup decideix no 

referenciar el debat al dibuix i fer les propostes com si no hi hagués dibuix. El grup coincideix en 

què la plaça ja està bé com està i el que cal és millorar-la, i que l’aparcament ha de servir com 

una oportunitat per a fer-ho. 

 

• Donada la confluència social de la plaça i el seu ús participatiu que fins ara es dóna, volem 

mantenir la capacitat i orientació de les graderies i l’espai polivalent. Fins i tot poder ficar-

hi ombra en alguns moments puntuals. 

 

≈ La zona d’espectacles ha de ser més gran. 

≈ Cal mantenir la capacitat de les graderies i de l’espai polivalent, ja que és el punt de 

trobada més important del municipi. 

≈ Les grades han de ser accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. 

≈ Cal un cobert (“tendal”) puntual i espontani, que es pugui treure i/o posar segons 

les condicions climatològiques. 

≈ La orientació de les grades cal que es quedi tal i com està ara, perquè a la tarda, 

quan es facin els espectacles, el sol no molesti i ens quedi d’esquena. 

≈ Ombra a la zona de graderies. 

 

Les graderies és la característica de la plaça que més es vol conservar, doncs s’ha convertit en 

un punt emblemàtic i un punt de trobada de la ciutat. Torna a haver consens amb tot els 

membres del grup: tothom està d’acord en mantenir-les, en mantenir l’aforament, la orientació 

i a poder ser, pensar alguna solució per a poder-les guardar del sol en moments puntuals. 

 

• Volem el màxim d’arbrat i zona verda possible i de forma concentrada; per tant caldrà 

garantir el subsòl necessari perquè això sigui possible. 

 

≈ Que sigui el pulmó de Premià. 

≈ Espai on trobar tots els arbres de manera més centrada i recollida, amb gespa i 

bancs. 

≈ Màxim d’arbrat i zona verda, per tant garantir el subsòl necessari per a la seva 

subsistència. 

 

La presència de vegetació a la plaça és també una proposta d’importància. Tot i que s’és 

conscient que no es pot convertir la plaça en un “pulmó verd”, sí que es creu que podria ser un 

punt important de vegetació a Premià. Es destaca que la vegetació hauria de ser concentrada, 

no com ara, que n’hi ha per tota la plaça, però dispersa, llavors no “llueix” tant i perd el sentit. 
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També s’insisteix que cal tenir molt present que si s’ubica un pàrquing a sota de la plaça, el 

subsòl ha de ser apte per a què tècnicament hi pugui haver vegetació a sobre. Aquest  és un 

punt en el que cal parar especial atenció. També es parla que cal evitar el màxim possible la 

solució de vegetació amb testos. 

 

• Volem que la plaça tingui serveis públics i que se’n garanteixi el seu manteniment. 

 

≈ Volem serveis públics, per exemple sota de les graderies. 

≈ Utilització de l’espai de sota de les graderies per a uns serveis públics municipals. 

≈ Serveis públics, que tinguin un manteniment garantit. 

 

En aquest punt també hi ha consens, ja que es creu un equipament del tot necessari. Però tant 

o més important que la presència d’aquest, és el seu manteniment. Es creu que hi hauria 

d’haver una persona que se’n cuidés. 

 

• Com és preceptiu, l’accessibilitat a la plaça ha d’estar adaptada a persones amb mobilitat 

reduïda. 

 

≈ La plaça ha de ser més accessible: ha d’haver-hi accessos adaptats per a les 

persones amb mobilitat reduïda i en qualsevol dels carrers pels quals es pot accedir 

a la plaça. 

≈ L’espai ha d’estar adaptat en la seva totalitat. 

 

Es considera que aquest punt no hauria ni d’aparèixer, ja que la normativa obliga a que els 

espais d’aquestes característiques ja vinguin adaptats. Tanmateix com que no hi ha confiança i 

es creu que és un punt importantíssim, es decideix aportar-ho com a proposta. 

 

• Volem que el terra (paviment) sigui antilliscant i que el mobiliari urbà (bancs) sigui 

còmode. 

 

≈ El paviment ha de ser antilliscant; que el 

terra no es converteixi en un mirall quan 

plou. 

≈ El mobiliari, en especial els bancs, han de 

ser còmodes i que disposin de respatllers 

per poder seure de manera agradable. 
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Finalment, quedaven aquestes dues idees que parlaven del paviment i els bancs. Per no deixar 

res fora de les propostes es va decidir fer un paquet que les englobés a totes dues sobre 

materials i mobiliari urbà. Com en la resta de propostes, va haver-hi total consens. 

 

 

GRUP C 

 

• Plaça polivalent amb diferents usos i que estigui preparada per a realitzar diferents 

activitats: musicals, esportives, culturals... 

 

≈ Donar un espai ample perquè es pugui facilitar el jocs infantils i dels diferents 

col·lectius. 

≈ Habilitar usos esportius i polivalents en l’espai ampli de la plaça. 

≈ Pensar una plaça que fomenti la convivència. 

 

Durant el debat, el grup arriba a l’acord que s’han d’instal·lar unes estructures 

semipermaments que facilitin el desenvolupament de diferents activitats com esports, 

concerts,etc. Es comenta que d’aquesta manera es fomentarà la convivència a Premià. 

  

• En el cas que es construeixin unes noves grades, el nou equipament ha de ser d’us públic i 

no comercial. 

 

≈ Si del disseny final surten locals, que siguin per equipaments públics. 

≈ Que hi hagi lavabos, en especial per a la gent gran. 

 

El/les participants consideren com a prioritari  la construcció d’un equipament públic, a sota de 

les grades (si se’n fan unes de noves). Un participant comenta que aquest equipament podria 

anar destinat a la gent gran, tot i que la resta del grup no es manifesta al respecte. 

 

• Plaça mixta, que combini paviment tou (zona verda, sorra) i paviment dur. 

 

≈ Plaça mixta tova-dura. 

 

El grup està d’acord en que la futura Plaça dels Països Catalans ha de combinar zones amb un 

paviment dur (ciment) i zones amb un paviment més tou (zona verda, sorra o sorrals, paviment 

tou per als jocs d’infants). 
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• Integrar els carrers del voltant a la plaça. 

 

≈ Integrar els carrers del voltant, sobretot els carrers Prim i del Nord. 

 

Hi ha consens en valorar la necessitat d’integrar a la plaça els carrers del voltant. Es comenta 

que d’aquesta manera s’eixampla la plaça i es guanya espai per als vianants. 

 

• Manca d’informació al voltant de la construcció de l’aparcament soterrat. 

 

≈ Desconeixement de per què ha d’haver-hi un pàrquing. 

≈ Estudi de mobilitat i vialitat per l’entrada i sortida del pàrquing. 

 

Uns quants participants no veuen clar la necessitat de construir un aparcament soterrat a la 

plaça. Es comenta que a pocs minuts hi han aparcaments que solen estar buits. En aquest 

sentit, un participant comenta que s’hauria de fer un estudi de mobilitat i vialitat per l’afectació 

en la circulació. Aquesta proposta no genera consens en el grup, ja que hi ha un grup de 

participants que si que considera necessària la construcció de l’aparcament soterrat. 

 

• Grades “on sigui”, però mantenint o augmentant l’aforament actual. 

 

≈ Han de seguir havent grades, procurant no deixar espais morts i que no afectin a la 

visibilitat. 

≈ Mantenir l’aforament en les grades. 

 

Dintre del grup es proposa que la futura plaça mantingui les grades. Però el/les participants no 

es posicionen si volen les grades on són actualment, o bé les volen on proposa l’equip redactor. 

Si que hi ha l’acord en mantenir o augmentar l’aforament de les mateixes. 

 

• Delimitar la zona infantil amb una petita tanca i millorar-la posant gronxadors petits, 

bancs per a les famílies i un paviment de sorra o sorrals. 

 

≈ El parc infantil que tingui gronxadors 

petits per als infants. 

≈ Manteniment i millora de la zona 

infantil. 

≈ Delimitar la zona infantil. 

≈ Posar bancs per a les famílies. 
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Tot el grup esta d’acord en la necessitat de delimitar la zona infantil amb una tanca. Una 

participant comenta que els gronxadors de les zones d’infants són massa grans i perillosos. En 

aquest sentit es proposa instal·lar gronxadors més petits.  També hi ha consens en la proposta 

d’instal·lar bancs en aquesta zona, per tal que les famílies puguin vigilar la canalla.  

 

• Que el futur projecte de Can Escoda estigui amb harmonia i consonància amb la Plaça dels 

Països Catalans . 

 

≈ S’ha de pensar en encaixar el disseny amb el que resulti del futur projecte de Can 

Escoda. 

 

Una participant proposa que el futur projecte de Can Escoda estigui amb consonància amb el 

disseny de la nova Plaça dels Països Catalans. La resta del grup està d’acord amb la proposta. 

 

• Posar bancs i arbres de fulla caduca a la zona de la Jijonenca,  assegurant la ombra a 

l’estiu i el sol al hivern. 

 

≈ Que hi hagi un espai ampli d’ombra i bancs com a espai de trobada per a la gent 

gran. 

 

Aquesta proposta d’habilitar un espai de trobada es compartida per tot el grup. 

 

•  Que sigui una plaça fàcil de mantenir. 

 

El grup proposa que alhora de repensar la plaça és tinguin en compte materials que comportin 

una fàcil manteniment. 

 

•  Instal·lar una font a la Plaça. 

 

Durant el debat, una participant proposa la instal·lació d’una font per beure. La resta dels 

participants estan d’acord amb la proposta. 

 

ALTRES PROPOSTES INDIVIDUALS 

 

• La plaça hauria de ser plana.  

• Les grades les eliminaríem perquè serien un niu de brutícia, com les que hi ha ara. 

• Treuria les grades i hi posaria sorra, esdevindria un espai polivalent on es posaria el necessari per fer 

activitats puntuals (es podrien llogar les grades) i la resta de l’any seria utilitzable. 

• Sigui quina sigui la proposta que no es carregui més de trànsit el carrer Unió. 
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AVALUACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

Es va repartir un full d’avaluació entre els i les participants, per tal de valorar de forma 

individual el desenvolupament i els resultats de la jornada. A continuació s’anuncien els 

resultats obtinguts de la mitjana de les valoracions dels 26 qüestionaris recollits. La valoració 

proposada és 10 per a la puntuació més alta i 1 per a la més baixa, excepte en el cas de la 

pregunta sobre el ritme del taller, on 1 equival a “molt lent” i 10 a “molt ràpid”. 

 

 

A més, hi havia 2 preguntes obertes que feien referència a la qualificació del més valorat  i a les 

crítiques a la jornada. Tot seguit en presentem els resultats: 

 

Podria indicar amb dues línies el que més valora? 

- Poder expressar tots els punts que creiem s’han de tenir en compte. 

- S’ha pogut expressar les idees superant el condicionament que suposava tenir un 

dibuix (plànol). 

- L’oportunitat de participació (3 persones). 

- Que finalment es faci un procés participatiu. 

- La possibilitat de poder participar en un treball d’aquest tipus ja és quelcom digne de 

molta consideració. 

- La dinàmica iniciada de participació. 

- El procés i la implicació participativa ciutadana. 

- Que realment es tingui en compte les propostes ciutadanes; si no és així seria inútil. 

- Grups de treball bastant eficients.  

- Els grups reduïts de treball que permeten treballar millor.  

- La bona voluntat per part del Consistori..m’ho crec? 

 

Pot assenyalar també les seves crítiques?  

- Poca informació de la convocatòria (5 persones) 

- El dia i l’hora no són els més idonis. 

- Hi ha coses decidides (pàrking). Punts ja parlats anteriorment. (3 persones) 

- S’ha presentat un dibuix que condiciona el treball. 

- És veritablement tingut en compte o és una pèrdua de temps? 

- Els llocs de treball eren poc adequats, incòmodes, etc. 

- Lloc de treball adequat, encara que evidentment calorós (3). 

Claredat 

objectius 
Organització 

Oportunitat 

d’expressió 

Qualificació 

dinamitzadors 
Total 

Ritme del 

taller 

6,99 7,61 8,33 7,98 7,73 6,96 
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PARTICIPANTS

 

• ALBERT FRESQUET 

MIGUEL 

• ALEX RODRÍGUEZ GARCÍA 

• ALFONSO BARRERAS 

• ANNA LA TORRE  

• ANTONI SALA I PERICH 

• ANTONIO ROMERO SALA 

• ASSUMPTA MITJANS 

• CARME MASIP CALVET 

• CARMEN ANDREU 

• CRISTINA LLACH JAVIER 

• DANIEL TORRAS SEGURA 

• DAVID BRIET ESTREMS 

• EDITH MISSÈ 

• FELIP LABORDA 

• FRANCESC LÓPEZ GALENA 

• FRANCISCA VIDA ARJONA 

• FRANCISCO JAVIER 

SÁNCHEZ 

• ISABEL DIAZ RODRÍGUEZ 

• ISABEL TUDELA VALLE 

• JOAN GARCÍA MARTÍNEZ  

• JOAN LLOBET BRUGADA  

• JOAN SAFONT 

• JORDI BARRIO 

SANDALINAS 

• JORDI FABRES 

• JOSÉ LUÍS OSORIO 

GÓMEZ 

• JOSÉ MANUEL NAVARRO  

 

 

 

 

 

 

• JOSÉ MARÍA MARTÍN RUIZ 

• JOSEP MARÍA SANEGRE FONTFREDA 

• JOSEP SAGALÈS HERNÁNDEZ 

• LUCÍA GREGORI 

• Mª ANGELES ANGUITA GONZÁLEZ 

• Mª CARMEN MARTÍNEZ LÓPEZ 

• Mª ROSA CLASTRE CALVET 

• MANEL EGEA 

• MARTA CAVA RUIZ 

• MERCÈ PÉREZ RIBA 

• MERCÈ RIERA ESCODA 

• OLGA CAMACHO 

• ORIOL QUER 

• PAU MORILLAS I MEDINA 

• PEPI ESPINÀS 

• PEPITA PLA LLADOR 

• PILAR ALDANA HERNICA 

• PILAR PELEGRÍN NAVARRO 

• PILAR TIERZ  

• RAFAEL CAMPOS 

• RAFAEL FERNÁNDEZ 

• RAFAEL NAVARRO PÉREZ 

• ROSA ESCODA TORRES 

• ROSA MARÍA RODRIGUEZ SARACHAGA 

• ROSARIO FERNÁNDEZ CASALES 

• RUBÉN POCINO 

• SALVADOR MASSA MADI 

• SILVIA SÁNCHEZ LÓPEZ 

• TEÓFILO BRIONES SAIZ 

• TINA RODRÍGUEZ 


