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INTRODUCCIÓ 
 

 
El taller de propostes sobre els elements que faran de la plaça dels Països Catalans una plaça 

que fomenti el comerç i faci ciutat, s’ha dut a terme en el marc del desenvolupament del 

Procés participatiu de reforma de la Plaça dels Països Catalans, que impulsa l’Ajuntament de 

Premià de Mar. 

 

El procés participatiu de reforma de la Plaça dels Països Catalans, 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.  

 
 
 

METODOLOGIA 
 

 
El taller de debat amb representants comerciants tingué, com a objectius principals, incorporar 

la seva visió entorn la reforma de la Plaça dels Països Catalans, implicar les associacions de 

comerciants en el procés, i crear un espai de trobada, reflexió i debat per elaborar propostes 
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sobre quins elements ha de tenir la futura Plaça dels Països Catalans perquè sigui una plaça 

“que fa comerç” i una plaça “que fa ciutat”. A partir d’aquests objectius, la jornada s’organitzà 

amb el següent programa: 

 

14.10h Benvinguda i presentació política del Taller, a càrrec de l’Alcalde Miquel Buch i 

el primer tinent d’alcalde i regidor de promoció econòmica, Miquel Àngel Méndez. 

14.25h Presentació tècnica (marc del debat): quins elements cal tenir en compte per 

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

14.45h Presentació de la dinàmica de treball en grups, a càrrec d’E1DOS Dinamització 

Social. Presentació dels participants. 

 14.50h Treball d’idees en petits grups. Quins elements ha de tenir la plaça dels Països 

Catalans perquè sigui una plaça “que fa comerç”, i una plaça “que fa ciutat”?. 

15h Posada en comú de les idees sorgides als petits grups, debat i consens d’idees. 

15.55h Presentació de les conclusions i cloenda a càrrec de l’Alcalde, Miquel Buch. 

 

En el present informe es presenten els resultats del taller deliberatiu. Inicialment es transcriu 

l’enunciat de les propostes 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.  

 

 
AVALUACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

 

Podria indicar amb dues línies el que més valora? 

- El dinar? 

- Que se’ns escoltés. 

- Poder participar, opinar, donar la nostra opinió (5 persones). 

- La bona intenció de participació i d’informació. 

- La informació. 

- Que realment se’ns faci cas. 

 

Pot assenyalar també les seves crítiques?  

- Que no servirà per a res. 

- Esperem que aquestes dues hores serveixin. 

- S’hauria d’haver convocat a més comerciants. 

Claredat 
objectius 

Ritme 
del taller 

Interès 
debat 

Oportunitat 
d’expressió 

Qualificació 
Dinamitzadors 

Total 

7,92 7,38 7,77 9,08 7,69 7,97 



 

 

Document elaborat per  eidos@eidos-web.com 

 

4 

RESUM DE LES PROPOSTES CONSENSUADES 
 

� Plaça amb bona il·luminació a les nits: suficients punts de llum i que 

s’encenguin. 

De forma consensuada es comenta que actualment a la plaça hi ha suficients fanals, 

però aquests no estan ben situats i a vegades no s’encenen, s’entén que per estalviar 

energia. En aquest sentit, algú proposa la possibilitat de posar fanals de baix consum 

energètic. 

 

� Evitar que hi hagi racons a la plaça per raons de seguretat i que hi hagi 

vigilància policial. 

A la cantonada de la plaça corresponent als carrers Unió i Joan Prim, es detecta un 

racó, coincident amb la sortida peatonal del pàrquing, que es valora negativament per 

la perillositat i la inseguretat que pot aportar a les entrades i sortides nocturnes del 

pàrquing.  

 

� Espai de relació per a totes les edats, posar bancs. 

Existeix l’acord que la plaça ha de ser un espai que permeti la trobada i la relació entre 

persones de diferents edats, pel que es proposa posar bancs suficients i adequats que 

puguin donar cabuda a aquesta dimensió relacional. En particular, es posa l’exemple 

dels avis que per manca d’un espai de trobada adequat a la plaça, es reuneixen al 

pedrís de l’escola situada al c/Gran Via de Lluís Companys davant de la plaça. 

 

� Que sigui preferentment una plaça verda (sense que sigui un bosc). Trobar 

l’equilibri amb les possibilitats tècniques i que permeti un bon manteniment. 

La major part del grup està d’acord que la plaça tingui força vegetació, sigui fresca –

amb fonts i amb ombres-. Es comenta que la Plaça dels Països Catalans podria ser el 

“pulmó verd” que actualment no té la vila. 

 

� Que hi hagi un espai hàbil per poder organitzar fàcilment fires comercials i 

activitats. 

Es comparteix que la plaça hauria de reunir certs requisits per poder dur a terme fires 

comercials i altres activitats: un espai adequat, punts de llum, etc. 

 

� Contemplar l’espai necessari per a mantenir l’actual terrassa de “La 

Jijonenca”. 
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ALTRES PROPOSTES SOBRE EL PÀRQUING 

 

� A l’exterior del pàrquing, que hi hagi una bona senyalització indicant la ubicació exacta del 

pàrquing.  

� La primera planta, com a mínim de rotació de vehicles que faciliti l’entrada i sortida dels 

vehicles de les persones que facin compres a la zona. 

� Pàrquing amb panells informatius dels comerços. 

� Pàrquing amb horari de funcionament compatible amb l’horari comercial,  caldria ampliar 

l’horari fent-lo tancar més tard.  

� L’ascensor d’entrada/sortida de l’aparcament,  situar-lo prop de la Gran via per tal que 

sigui el màxim visible per part dels/les vianants. 

 

 

APORTACIONS INICIALS I DEBATS  
  
 
1. Plaça amb bona il·luminació a les nits: suficients punts de llum i que s’encenguin. 

≈ Que doni seguretat (il·luminació) 

≈ Molta llum de nit 

≈ Il·luminació a les zones fosques 
 

� Debats/comentaris 
 

Es comparteix la necessitat de millorar l’enllumenat de la plaça, s’exposa que existeixen 
punts de llum que sovint no s’encenen a les nits, creant una certa sensació 
d’inseguretat.  
 

2. Evitar que hi hagi racons a la plaça per raons de seguretat i que hi hagi vigilància policial. 

≈ Que hi hagi vigilància 

≈ Sense racons 

≈ Que sigui un espai obert, que no hi hagi racons 
 

� Debats/comentaris 
 

Hi ha un ampli consens en què la plaça hauria de ser un espai diàfan, obert, sense 
racons per evitar que s’instal·lin grups de persones amb actituds incíviques. 
 

3. Espai de relació per a totes les edats, posar bancs. 

≈ Que hi hagi bancs 

≈ Bancs 

≈ Participativa i de relació 
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� Debats/comentaris 
 

La infraestructura i el mobiliari de la plaça han de fer possible que la plaça sigui un 
espai de relació per a totes les edats: gent gran, infants i joves... Pel que fa a la gent 
gran, es comenta per exemple: bancs amb ombra a l’estiu, còmodes i pròxims entre 
ells. Es vol una plaça viva, i no dura i buida de relacions socials. 

 

4. Que sigui preferentment una plaça verda (sense que sigui un bosc). Trobar l’equilibri 

amb les possibilitats tècniques i que permeti un bon manteniment. 

≈ Que hi hagi ombra 

≈ Que sigui verda (amb moltes plantes) 

≈ Zona verda (2) 
 

� Debats/comentaris 
 

Hi ha un important grau d’acord en què la plaça sigui verda i fresca, podent esdevenir 
en el “pulmó verd” de la Vila que faria la plaça molt agradable, especialment, per al 
gent gran i els infants, però sense arribar a ser un bosc.   
S’afegeix també que la plaça ha de tenir espais d’ombra, -al contrari del que passa a la 
Plaça de la Sardana, es comenta- i elements d’aigua, com ara fonts. 
 
5. Que hi hagi un espai hàbil per poder organitzar fàcilment fires comercials i activitats. 

 

6. Contemplar l’espai necessari per a mantenir l’actual terrassa de “La Jijonenca”. 

 

 

ALTRES PROPOSTES NO CONSENSUADES 
 

Sobre el paviment: 

≈ Plaça dura 

≈ Evitar espais de sorra (quan plou s’enfanga) 
 

Un participant comenta que la plaça sigui dura és la millor manera de facilitar que sigui 
un espai net, de fàcil manteniment, obert i sense racons. 

 

Sobre els elements que donarien un caràcter emblemàtic o de ciutat: 

≈ Font vistosa i atractiva (imatge i frescor) 

≈ Font bonica 

≈ Estàtua 
 

Amb cert grau d’acord es proposa la instal·lació d’elements que confereixin atractiu i 
un caràcter emblemàtic a la plaça, com ara fonts o estàtues, ara bé, sense abusar del 
disseny, més aviat prioritzant que la plaça sigui un espai còmode.  
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Sobre l’accessibilitat: 

≈ Accessibilitat: sense barreres arquitectòniques 
 

Aquesta proposta no apareix inicialment en les aportacions en parelles, sinó que 
s’afegeix durant el debat. Es creu molt important que la plaça sigui el més accessible 
possible però també s’argumenta que essent una plaça nova, aquest element es tindrà 
en compte.  

 
Sobre les graderies: 

≈ Mantenir les grades en el lloc del planell on es proposen 

≈ Que les grades es quedin on són 
 

Es debat sobre les grades sense arribar a un acord general, en general es reflexiona 
sobre el grau utilització de les grades durant l’any i per tant, de la pertinència de 
mantenir-les o no. També es reflexiona sobre les conseqüències que la nova ubicació de 
les grades tindria per als carrers Unió i Nord. Si no s’oxigena d’alguna manera la zona 
dels baixos de les grades amb algun tipus d’equipament que doni vida, per exemple, es 
comenta que aquests carrers quedarien desconnectats de la plaça i la Gran Via. 

 

De forma general, es van identificar tres posicionaments durant el debat sobre les 
graderies: 

� A favor que les grades es quedin on es proposen en la 
proposta/dibuix.  

� Sense grades, però sí un escenari d’obra no massa alt. 
� Espai disponible per a muntar un escenari quan sigui necessari. 

 
Sobre els espais de jocs i exercici per a totes les edats: 

≈ Parc per la tercera edat on poder fer gimnàstica  

≈ Zona infantil amb terra “tou” 

≈ Parc infantil amb terra de goma 
 

Es comenta que el parc infantil hauria d’ocupar un espai, però no excessivament gran 
ni molt central. 
 
 

PARTICIPANTS  
 

• ALEX DE LA IGLESIA 

• ANA LAMA SEVILLA  

• ÁNGEL MONTES SEVILLA 

• ÁNGELA QUIÑONES DE LEÓN PALACIOS 

• ENRIC FAURE SALIA 

• JERÓNIMA PARRA ( en nom de marc 

céspedes) 

• ISIDRE PIJUAN ALBAREDA 

• JOSE ANTONIO VERA 

• LOURDES RUBIO TORNER 

• MAR VEGA 

• MARI M. AFASTIN ARIAS 

• MARIA TERESA FONTANILLS MANDRI  

• NATALIA MARTÍNEZ 

• NÚRIA CUEVAS ESPINOSA 

• SEBASTIÀ GUERRA I VIDAL

 


