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Des d’aquestes línies volem agrair a totes les persones que ens han 
acompanyat en aquest procés participatiu: veïns i veïnes del barri, 
personal tècnic, representants polítics i membres de la Taula d’Entitats 
per la Millora de Bellavista. Amb ells i elles hem pogut compartir una 
experiència professional i personal  engrescadora i plena de valors. 
Desitgem que la nova plaça de l’Esbarjo  sigui per molts anys un 
emblema de la vitalitat i l’optimisme del barri de Bellavista.
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1. Presentació del procés participatiu
Antecedents i objectius
El Pla de Barris de Bellavista és un projecte per a la millora integral
del barri que cofinancen conjuntament l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès i el Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l’anomenada “Llei de
Barris” (Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una atenció especial).

El Pla de Barris de Bellavista es va iniciar a finals de 2010 i
inicialment va preveure una durada d’entre 4 i 6 anys; a posteriori i
a partir de la modificació del Decret 369/2004, es va obrir la
possibilitat d’ampliar el termini d'execució al 2018-2020, 2 o 4 anys
més.

Finalment es va atorgar una prorroga de dos anys més, establint-se
una segona fase del Pla de Barris de Bellavista de 2016 a 2018.
Aquesta segona fase va ésser precedida per un exercici de
diagnosi i avaluació intermèdia, realitzat durant el 2015, que va
ajudar a redefinir les prioritats de renovació i millora del barri per
aquest segon període.

Una de les prioritats consensuades va ser la renovació de la Plaça
de l’Esbarjo, que és una de les places més centrals i neuràlgiques
del barri i tanmateix és actualment un espai públic infrautilitzat,
desfasat i envellit a molts nivells (accessibilitat, mobiliari,
pavimentació, enllumenat…).

El Pla de Barris ha previst per al 2018 la urbanització de la Plaça
de l’Esbarjo, amb la voluntat de fer una renovació profunda de la
plaça i potenciar el seu valor d’ús dins del barri, convertint-la en un
espai de referència que exemplifiqui el procés de millora del barri.

Aquesta renovació de la plaça ha de permetre optimitzar la seva
superfície útil, renovar el seu mobiliari, potenciar els usos de la
plaça i permetre una accessibilitat més còmoda.

La segona fase del Pla de Barris integra també una aposta per la
participació ciutadana, com una metodologia transversal que ha
d’estar present en els diferents projectes amb l’objectiu d’implicar a
la ciutadania en la millora del seu barri i crear una major
consciència sobre la importància dels espais públics com a recurs
compartit.

Per aquest motiu, s’ha apostat per fer la renovació de la Plaça de
l’Esbarjo a través d’un procés participatiu que integri la ciutadania
en el disseny de la nova plaça.

Pel disseny i desenvolupament d’aquest procés participatiu s’ha
contractat al Col·lectiu d’Analistes Socials D-CAS, així com també
s’ha comptat amb l’assessorament tècnic, durant el procés, de
l’equip d’arquitectes Plans Esquius Segatti, responsables de la
redacció del projecte executiu d’obres. 4
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2. Metodologia del procés participatiu

Les pàgines d’aquest document relaten el procés participatiu
realitzat per definir el que serà la nova plaça de l’Esbarjo. Aquest
procés participatiu s’ha realitzat entre els mesos de juny i
desembre de 2017 i ha tingut les següents premisses:

• Ser vinculant: és a dir, la proposta que es treballa i consensua
amb la ciutadania és la que es compromet a tirar endavant
l’Ajuntament.

• Ser col·laboratiu: el procés de codisseny sorgeix del treball
conjunt i el diàleg entre la ciutadania, arquitectes experts i el
personal tècnic de l’Ajuntament. D’aquesta manera, les idees
que sorgeixin de la ciutadania es nodreixen de l’expertesa
tècnica i professional, al mateix temps que l’expertesa tècnica i
professional es nodreix del coneixement d’ús, les preferències i
els valors de la ciutadania, que és la destinatària última del
projecte.

• Ser accessible a tots els públics: la metodologia ha previst
diferents mecanismes per arribar a un públic el més ampli i
divers possible, superant les barreres socials que sovint limiten

la participació a un públic minoritari. La consulta i informació
presencial i des del carrer, l’ús de suports visuals i plàstics per
treballar les propostes, així com la previsió de mecanismes
telemàtics de participació han estat opcions utilitzades amb
aquest objectiu.

• Ser transparent: tot el procés s’ha acompanyat d’una
estratègia comunicativa continuada que informa sobre els
avenços del procés i les vies de participació de cada moment.
Al mateix temps, el procés ha previst diferents espais de
seguiment polític, tècnic i civil, on s’han anat socialitzant els
resultats de cada fase i consensuat els criteris dels següents
passos. Al annex 2 es recullen les diferents notícies que des
de Comunicació s’han editat per tal d’informar a la ciutadania.

El procés participatiu s’ha estructurat en cinc fases diferenciades,
que queden resumides en el diagrama a continuació i que són
detallades més endavant en el capítol corresponent a cada fase.

5
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1. Consens del procés i 
seguiment continuat amb:

• Equip de Pla de Barris, 
Participació i Relacions 
Ciutadanes i Comunicació

• Equip polític-tècnic

• Taula d'Entitats per la 
Millora de Bellavista

• Representats dels partits 
polítics municipals

2. Diagnosi de la plaça, 
informació i invitació a 
participar:

• Explicació pro-activa del 
procés en espais públics.

• Enquesta i tallers sobre 
present i futur desitjat per a 
la plaça. 

• Creació d’una BBDD de 
persones interessades a 
participar en la fase 3

3. Codisseny de la Plaça de 
l’Esbarjo:

• Convocatòria i organització 
dels grups de treball.

• Tallers d’elaboració de 
propostes de plaça 
(codisseny) entre la 
ciutadania i arquitectes 
experts.

4. Selecció de la proposta 
final:

• Validació tècnica de les 
propostes 

• Selecció de les propostes 
finalistes

• Votació popular de les 
propostes finalistes.

Fases del procés

5. Devolució de resultats:

• Informació a les taules de 
seguiment del procés.

• Informació púbilca dels 
resultats.

• Redacció de l’informe final 
del procés participatiu.
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1a ronda de 
reunions amb 
els 4 òrgans de 
consens i 
seguiment

Del 18 de maig 
al 6 de juny

2a ronda de 
reunions amb 
els 4 òrgans de 
consens i 
seguiment

Del 27 de juny 
a 20 de juliol
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Maig 17 Juny 17 Juliol Setembre Octubre Novembre 17 Desembre 17

1. Consens del procés i seguiment continuat 

F
as

es
A

cc
io

ns
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la
u

Tallers de 
diagnosi

Juny 

2. Diagnosi de la plaça, informació i invitació a participar:

3. Codisseny de la Plaça de 
l’Esbarjo

4. Selecció de la proposta final

Sessions de 
codisseny de 
la plaça

16 i 19 de 
setembre

Cronograma de les fases i principals accions realitzades

Període de 
votacions

13 a 26 de 
novembre
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Enquesta a peu 
de carrer

21 i 22 
de juny 

Bustiada als 
domicilis i 
informació als 
comerços

Juny Presentació i 
selecció de 
les propostes 
a la Taula 
d’entitats

17/10/2017

Validació 
tècnica de 
les propostes

10/10/2017

Devolució
dels 
resultats

1/12/17

3a ronda de 
reunions amb els 
4 òrgans de 
consens i 
seguiment

Del 2 al 17 
d’octubre

4a ronda de 
reunions amb 
els 4 òrgans 
de consens i 
seguiment

Del 14 al 19 
de desembre

Convocatòria 
les sessions 
de codisseny

Del 8 al 15 de 
setembre

5. Devolució de resultats
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3. Resultats del procés per fases

Les pàgines d’aquest apartat exposen les accions realitzades i els
resultats obtinguts en cadascuna de les cinc fases en les que s’ha
organitzat el procés participatiu realitzat.

Per a cadascuna de les fases es detallen:

• El plantejament i objectius concrets que s’han perseguit.

• El calendari concret d’accions realitzades

• Algunes imatges de les accions portades a terme (annex 4)

• Els agents involucrats

• Els continguts i resultats generats en relació al nou projecte
de la Plaça de l’Esbarjo.

8



Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo

3.1. Fase 1. Consens del procés i seguiment
El procés participatiu desenvolupat s’ha acompanyat de 4 òrgans de
consens i seguiment, que han estat presents durant tot el procés. La
concreció de la metodologia de cada fase, així com la validació dels
resultats parcials i finals del procés, han passat per aquests quatre
espais decisoris.

Detallem a continuació la composició i funcions dels 4 espais de
consens i seguiment:

1. Equip de Pla de Barris, de Participació i Relacions 
Ciutadanes i de Comunicació

Funcions:

Fer el seguiment directe del projecte, prendre les decisions
operatives (dins del marc de directrius consensuat pel grup politico-
tècnic), facilitar la logística i desenvolupament del projecte.

Composició:

• Regidor de Pla de Barris: Joan Antoni Marin

• Regidor de Participació i Relacions Ciutadanes: Juan Antonio
Corchado

• Cap del Pla de Barris i Participació i Relacions Ciutadanes:
Gemma Barnusell

• Tècnica de gestió social de l’àrea de Pla de Barris i Participació i
Relacions Ciutadanes: Antònia Garcia

• Tècnica del Pla de Barris de Bellavista: Sara Quintana

• Cap de Comunicació : Montse Redondo

• Estudi d’arquitectura Planas-Esquius-Segatti: Anna Planas i
Chiara Segatti.

• Col·lectiu d’Analistes Socials (D-CAS): Sarai Samper

Periodicitat:

L’equip ha realitzat les següents reunions conjuntes:

• 22/5/2017 Reunió de planificació general i preparació de la Fase 2

• 11/7/2017 Reunió de planificació de la Fase 3

• 12/09/2017 Reunió per ultimar els preparatius dels tallers Fase 3

• 2/10/201 Reunió de planificació de la Fase 4 de votacions

• 17/11/2017 Reunió de seguiment de la Fase 4 de votacions

A banda de les anteriors, l’equip ha mantingut comunicació constant
per diferents vies i amb reunions internes a nivell més tècnic.
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2. Grup polític-tècnic

Funcions:

Prendre les decisions estratègiques del projecte i validar els
resultats, prèviament a la seva presentació i deliberació al grup de
representants polítics i a la Taula d’Entitats per la Millora de
Bellavista. Entre aquestes decisions s’inclouen:

• Límits de les propostes: limitacions tècniques, pressupostàries, i
normatives, així com complementarietat amb altres actuacions
que s’estan fent en el context del barri

• Procés pas a pas, implicació i funcions del personal tècnic així
com d’altres actors que es vulguin involucrar en el procés

• Resultats esperats del procés: grau de mobilització, agents a
involucrar, etc.

Composició:

• Membres de l’Equip de Pla de Barris, Participació i Relacions
Ciutadanes i Comunicació (veure punt 1 anterior)

• Àrea d’Obres i Serveis: Moisés Torres (Regidor) i Manel
Fernández (Cap d’àrea)

• Àrea d’Urbanisme: Jordi Ganduxé (Regidor)

• Arquitecta municipal: Cristina Fuentes

Periodicitat:

L’equip polític-tècnic s’ha trobat en les següents ocasions:

• 31/5/2017 Reunió inicial de presentació dels objectius i
metodologia del procés participatiu i consens de les funcions
esperades del Grup polític-tècnic

• 12/7/2017 Presentació dels resultats de la Fase 2 i de les
primeres propostes de nova planta de la Plaça de l’Esbarjo. El
20/7/2017 es va presentar també el mateix contingut a la Junta
de Govern

• 10/10/17 Validació de les propostes sorgides dels tallers de
codisseny amb la ciutadania. El 11/10/2017 es va presentar
també el mateix contingut a la Junta de Govern

• 14/12/2017 Devolució final i tancament del projecte.
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3. Taula d'Entitats per la Millora de Bellavista

Funcions:

Rebre informació sobre la metodologia i resultats del procés,
recollint les seves aportacions i intervenint en alguna de les fases,
com la selecció de les propostes que van a la votació final.

Composició:

• Representants de les entitats adherides a la Taula d’Entitats per
la Millora de Bellavista

• Tècnica de gestió social de l’àrea de Pla de Barris i Participació i
Relacions Ciutadanes: Antònia Garcia

• Tècnica del Pla de Barris de Bellavista: Sara Quintana

• Col·lectiu d’Analistes Socials (D-CAS): Sarai Samper

Periodicitat:

La Taula d’Entitats per la Millora de Bellavista s’ha trobat en les
següents ocasions:

• 6/6/2017 Reunió inicial de presentació dels objectius i
metodologia del procés participatiu i consens de les funcions
esperades de la Taula d’Entitats per la Millora de Bellavista.

• 27/6/2017 Presentació dels resultats de la Fase 2

• 17/10/2017 Presentació de les propostes sorgides dels tallers de
codisseny amb la ciutadania i selecció de dues propostes per a
la Fase 4 de votació final.

• 19/12/2017 Devolució final i tancament del projecte.
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4. Grup dels representats dels partits polítics municipals

Funcions:

Rebre informació sobre la metodologia i resultats del procés,
recollint les seves aportacions.

Composició

• Representants de tots els grups polítics municipals

• Tècnica de gestió social de l’àrea de Pla de Barris i Participació i
Relacions Ciutadanes: Antònia Garcia

• Col·lectiu d’Analistes Socials (D-CAS): Sarai Samper

Periodicitat:

El Grups de representants dels partits polítics municipals s’ha
trobat en les següents ocasions:

• 18/5/2017 Reunió inicial de presentació dels objectius i
metodologia del procés participatiu.

• 20/7/2017 Presentació dels resultats de la Fase 2

• 11/10/17 Validació de les propostes sorgides dels tallers de
codisseny amb la ciutadania

• 14/12/2017 Devolució final i tancament del projecte.
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3.2. Fase 2. Diagnosi de la plaça, informació i 
invitació a participar

Aquesta fase ha tingut un triple objectiu:

1. Informar sobre el procés participatiu per a la renovació de la
plaça

2. Conèixer les opinions sobre la plaça actual i les preferències
entorn a la renovació de la plaça (diagnosi)

3. Adherir persones a les següents fases del procés participatiu.

Aquests tres objectius s’han aconseguit a través de les següents
accions:

3.2.1. Informar sobre el procés participatiu per a la
renovació de la plaça

S’ha informat sobre el procés participatiu a través de diferents vies,
destinades a arribar a públics molt diversos i a transmetre la
informació de la manera més propera possible.

Hi ha hagut una implicació molt directe de l’Àrea de Comunicació
de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per donar una imatge
unitària, crear els materials de suport necessaris (annex 3) i
transmetre la informació a través dels canals de comunicació
propis de l’Ajuntament.
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A més de la tasca d’informació continuada feta des de l’Àrea de
Comunicació, s’han realitzat les següents accions addicionals:

Presentacions del procés participatiu a col·lectius diversos: es
va fer una explicació presencial del procés participatiu als següents
grups, que varen ser convocats per l’Oficina del Pla de Barris:

o Grup “Orienta Dona” i “Vincles”

o Casal Infantil Municipal de Bellavista

o Centre de Joves Municipal de Bellavista

o Associació Llar d’Avis de Bellavista

o Comerciants propers a la plaça de l’Esbarjo

o Taula d’Entitats per a la Millora de Bellavista

A més d’informar del procés, les trobades es van aprofitar per fer
una dinàmica de diagnosi sobre la plaça i convidar activament a
participar en els grups de disseny de propostes (Fase 3).

Bustiada porta a porta en els domicilis de l’entorn de la plaça:
Aquesta acció ha consistit a realitzar un porta a porta amb la
finalitat d’informar breument sobre el procés participatiu de la plaça
i deixar un díptic explicatiu del mateix (veure díptic a l’annex 3.2).
El porta a porta s’ha realitzat en els domicilis inclosos en el que es
va definir com el ‘radi d’influència de la Plaça’, i que comprèn els
carrers que mostra la següent taula:

Informació directa als comerciants: informació directa als
comerciants propers a la plaça, deixant els díptics informatius per
als clients i explicant personalment el procés.

Carpa informativa a la plaça de l’Esbarjo: informació presencial
a tots els transeünts de la plaça durant els dies 21 i 22 de juny i
repartiment dels díptics informatius.

14

Àmbit d’influència on es va fer el bustiatge informatiu

CARRER TRAM

Andalusia 1-12

Barcelona 24-50

Cardedeu 19-32

Ponent 16-33

Travessia 2-12
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3.2.2. Conèixer les opinions sobre la plaça actual i les
preferències entorn a la renovació de la plaça (diagnosi)

En paral·lel al procés informatiu, es va fer una consulta ciutadana
per conèixer els usos i la valoració que fa la ciutadania de la plaça
en el seu estat actual, així com les seves preferències de canvi i
millora d’aquest espai (futur desitjat).

Els resultats d’aquesta consulta van ser molt importants ja que van
determinar el marc de referència que va prendre l’equip
d’arquitectes per fer les propostes de nova planta de la plaça, i les
idees expressades per la ciutadania durant aquesta consulta van
ser la matèria prima principal dels tallers de codisseny de la Fase
3.

De manera més concreta, la consulta ciutadana va girar entorn a
aquestes 4 grans preguntes:

a) Quins usos fas actualment de la plaça?

b) Què t’agrada més de la plaça?

c) Què t’agrada menys de la plaça?

d) Com t'agradaria que fos la plaça en el futur?

Les respostes a aquestes quatre preguntes varen ser copsades
mitjançant dues metodologies diferenciades i complementàries:

Grups de debat: es van fer sis grups de debat amb persones
vinculades al barri, que van permetre copsar de manera qualitativa
i en profunditat les opinions i preferències en relació a la plaça.

Les persones assistents a aquests grups de debat varen ser
convocades amb el triple objectiu de ser informades, consultades i
vinculades al procés participatiu de la plaça. A l’annex 4.1 es
recullen les fotografies dels diferents tallers.

Enquesta: en el marc de la campanya informativa realitzada a la
plaça de l’Esbarjo durant els dies 21 i 22 de juny, es va fer una
enquesta ciutadana que va formular les quatre preguntes
mencionades a un total de 286 persones, que representen una
bona mostra dels usuaris i usuàries habituals de la plaça.
L’enquesta va permetre obtenir un imaginari representatiu de la
població en relació a la plaça. La consulta a peu de carrer i la
dinamització de l’espai (gelateria, tendal de desitjos...) va permetre
arribar a una gran diversitat de públics (veure fotografies al annex
4.2)

L’enquesta també va estar disponible online des del web de
l’Ajuntament. Per aquesta via es van recollir 33 respostes
addicionals.
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3.2.3. Adherir persones a les següents fases del procés
participatiu

Totes les persones que varen ser informades i consultades mitjançant
els grups de debat, l’enquesta ciutadana i el bustiada, varen ser
activament convidades a participar en els tallers de disseny de la
plaça de la Fase 3.

Un total de 164 persones varen donar les seves dades personals per
ser convidats als tallers de la Fase 3 (37 a través dels grups de debat
i 127 a través de l’enquesta).

3.2.4. Principals resultats de la diagnosi realitzada

Els resultats de l’anàlisi de diagnosi realitzada varen ser presentats
durant el mes de juliol als 4 òrgans de seguiment del procés
participatiu. També varen fer-se públics el 20 de juliol a través del
web de l’Ajuntament (veure notícia al annex 2 i el informe de resultats
al annex 5).

Exposem a continuació les principals conclusions de la diagnosi,
seguint les 4 preguntes que van guiar la consulta ciutadana:

a) Quins usos fas actualment de la plaça?

La plaça té tres grans usos i públics diferenciats:

• Persones grans (a partir de 60 anys) que van a la plaça per
passar una estona de tranquil·litat i descans.

• Persones de mitjana edat, generalment menors de 45 anys,
que van a la plaça a relacionar-se o passar una estona
d’esbarjo amb els/les fills/es o els/les amics/gues.

• Persones de totes les edats que passen sovint per la plaça,
però simplement de camí a altres llocs.
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b) Què t’agrada més de la plaça?

Les característiques positives més destacades de la plaça varen
ser:

• Les ombres: hi ha arbres grans i bonics.

• El verd: és una plaça amb bastant vegetació.

• La ubicació: està ubicada al cor de Bellavista

• Els bancs: hi ha molt lloc per asseure’s

• Ambients diferenciats: hi ha una zona tranquil·la que utilitzen les
persones grans, una altra zona per a què juguin els/les nens/es,
i una altra zona (terrassa superior) on es reuneix més gent jove.

c) Què t’agrada menys de la plaça?

• Barreres arquitectòniques: hi ha moltes escales a la plaça i són
incòmodes de pujar; els desnivells generen actualment molts
problemes d’accessibilitat a la plaça.

• Estat de la vegetació: els parterres semblen descuidats, acumulen
brutícia i en estar delimitats amb tanques treuen molt espai útil a
la plaça.

• Incivisme: és habitual trobar-se a la plaça excrements i brutícia de
tot tipus. Hi ha zones de la plaça que són objecte habitual de
vandalisme (pintades, grafits, abandonament de voluminosos,
etc.).

• Jocs infantils: es considera que hi ha pocs jocs infantils a la plaça
i els que hi ha estan desgastats i s’orienten només als infants més
petits.

• Manca de visibilitat de la plaça des de l’exterior: les reixes, els
parterres, els contenidors, etc. fan que sigui difícil tenir una
perspectiva de la plaça, restant-li protagonisme dins del barri.

• Mal estat del paviment i il·luminació insuficient
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d) Com t'agradaria que fos la plaça en el futur?

• Mantenir les ombres i els arbres

• Conservar la diversitat de públics i mantenir zones/ambients
diferenciats

• Disposar d’accessos amplis i per rampa

• Combinar diferents tipus de paviment: tous, durs, naturals,
artificials...

• Fer útils els desnivells inevitables de la plaça, instal·lant-hi
elements de joc com tobogan, rocòdrom, vegetació...

• Posar elements de joc per a un ventall més ampli d’edats i que
siguin jocs innovadors, no repetits als d’altres places, i que
afavoreixin la diversió col·lectiva.

• Deixar espais lliures que permetin la ubicació de “paradetes” o
la realització d’esdeveniments de diferents tipus: petits
espectacles, fires, mercats, etc.

El resum de les accions realitzades en la fase de diagnosi es
recullen a la següent taula:

De totes les persones contactades en aquesta fase, 164 van donar
les seves dades per participar a les sessions de codisseny.

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo

Accions Participants

Grups de debat 43 + casals

Porta a porta 169 habitatges

Visita a comerços 72 comerços

Enquesta al carrer 286 persones

Enquesta online 33 persones
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3.3. Fase 3. Codisseny de la Plaça de l’Esbarjo
Un cop feta la diagnosi, l’equip d’arquitectura que ha format part de
l’equip tècnic va elaborar vàries propostes de nova planta de la
plaça de l’Esbarjo, assumint algunes de les premisses de la
ciutadania, com l’accessibilitat, la conservació d’ambients
diferenciats i el manteniment del màxim nombre d’ombres i espais
verds.

La presentació de diferents propostes a la comissió polític-tècnica
va donar lloc a la selecció d’una proposta de nova planta que
acomplia aquests requisits. Es va aprovar també afegir el carrer
Travessia a l’àmbit d’intervenció, convertint aquest carrer en una
plataforma única de prioritat per vianants, unificat amb l’espai de la
plaça de l’Esbarjo. A l’annex 5.1 es mostra el plànol de la nova
planta escollida.

En paral·lel, es va encetar la preparació de les sessions de
codisseny entre ciutadania i arquitectes de la nova plaça de
l’Esbarjo. Les sessions es van fixar el 16/9/17 (dissabte al matí) i el
19/9/17 (dimarts a la tarda), amb 3’5h de durada cadascuna.

La convocatòria per participar als tallers es va fer a través de dues
vies fonamentals:

• Difusió online i amb cartells a diferents equipaments (veure
notícia a l’annex 2.5 i cartell informatiu a l’annex 3.3).

• Convocatòria telefònica a les 164 persones que varen
deixar les seves dades personals durant la Fase 2, per a
ser convocades als tallers.

Si bé es van apuntar inicialment 84 persones als tallers (entre les
dues convocatòries), les trucades de confirmació posteriors van
rebaixar la xifra a 49, degut principalment a raons personals vàries
(de treball, càrregues familiars, etc). Finalment, la xifra d’assistents
als tallers va ser de 35 persones: 17 persones van assistir al taller
del dia 16 de setembre i 18 persones al taller del dia 19 de
setembre (imatges recollides a l’annex 4.3)
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Les 3’5h hores de durada de cadascuna de les sessions es van
estructurar de la següent manera:

• Recepció i entrega de documentació

• Benvinguda de l’alcalde (Francesc Colomé) i dels regidors
de Participació i Relacions Ciutadanes (Juan Antonio
Corchado) i de Pla de Barris (Joan Antoni Marín)

• Presentació en plenari de la diagnosi i explicació de criteris
i elements que intervenen en el disseny d’una plaça

• Pausa-cafè

• Distribució en petits grups per treballar una proposta de
plaça, amb el suport d’una maqueta.

• Posada en comú de les propostes elaborades.

Alguns aspectes a ressaltar de les sessions realitzades són:

Formació inicial: Es va entregar i presentar un material formatiu,
que incloïa les principals demandes i propostes ciutadanes
recollides durant la diagnosi (Fase 2), i aportava una formació
introductòria entorn a:

• El valor de l’espai públic com a recurs de convivència,
dinamització econòmica, habitabilitat i identitats dels barris.

• Criteris socials a tenir en compte en el disseny d’un espai
públic

• Components dels parcs i les places

El document formatiu es pot consultar a l’annex 5.2 d’aquest
informe.

Explicació de la nova planta de la plaça: Un cop distribuïts en
grups, els membres de l’equip d’arquitectes varen explicar la
proposta de nova planta realitzada, destacant les principals millores
respecte a la planta actual.
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Treball sobre maquetes i amb materials figuratius: per tal de
facilitar la participació de tot tipus de públics en igualtat de
condicions, es varen preparar unes maquetes de cartró que
simulaven a escala reduïda la nova planta de la plaça de l’Esbarjo.
D’aquesta manera s’evitava la dificultat de comprensió dels mapes
i representacions 2D que tenen moltes persones. A més, es van
preparar siluetes de persones representant la diversitat de públics
per a qui va destinada la plaça i llurs interessos o necessitats a
tenir presents en tot moment. També es van preparar en paper tot
tipus de figures representant els elements que integren una plaça i,
de manera especial, tots aquells que havien estat proposats per les
persones participants en la fase consultiva de la Fase 2. D’aquesta
manera es facilitava que en l’elaboració de propostes es recollís
totes les aportacions fetes en els mesos previs.

Diàleg entre ciutadania i arquitectes: el codisseny entre expert i
usuari/a, en aquet cas entre arquitecte-ciutadà, suposa un
enriquiment mutu d’idees, sumant l’expertesa tècnica amb la
vivència i la proximitat al territori. Les idees que anaven sorgint
eren debatudes i reorientades en funció de les aportacions d’uns i
altres.

Resultat sessions de codisseny: a la sessió del dia 16 es varen
formar 3 grups de treball, mentre que el dia 19 es varen formar 2
grups. Les cinc propostes sorgides dels grups de treball van ser:

1. Plaça per petits i grans

2. Plaça de Intergeneracionalitat i identitat del barri

3. Plaça Jardí

4. Plaça dels joc

5. Parc d’aventura

El informe descriptiu es troba a l’annex 5.3, i les característiques de
les cinc propostes es resumeixen a la taula següent:
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QUADRE - RESUM DE LES 
PROPOSTES DE DISSENY DE 
LA PLAÇA DE L’ESBARJO

1. Plaça per petits i grans 2. Plaça de Intergeneracionalitat
i identitat del barri

3. Plaça Jardí 4. Plaça dels jocs 5. Parc d’aventura

ZONA 1. Part inferior

-Zona de descans i espai per 
activitats itinerants
-Formigó antilliscant
-Conservació arbrat actual
-Filera de bancs de formigó 
separant zona 1 i 2
-Bancs aprofitant l’ombra
-Taula ping-pong (davant filera de 
bancs de formigó)

-Conservació arbrat actual menys 
arbres a tocar façana
-Bancs en diferents posicions 
sense ocupar tot l’espai
-Papereres
-Font
-Il·luminació

-Pintar taulell d’escacs al terra
-Conservació arbrat actual
-Bancs a l’ombra
Il·luminació
-Cartells de civisme pintats a la 
façana

-Formigó de color o algun dibuix
-Conservació arbrat actual i afegir-
ne
-Bancs allargats i individuals 
creant fòrum
-Bona il·luminació
-Taula de ping-pong
-Espai per activitats itinerants

-Paviment dur amb dibuix pintat 
(taulell d'escacs potser)
-Conservació arbrat actual
-Bancs al voltant dels arbres
-Papereres
-Il·luminació
-Aparells d’exercici físic per totes 
les edats

ZONA 2. 
Centre de la 

plaça

Centre

-Zona de jocs infantils
-Terra de cautxú
-Arbres i parterres 
(envoltant jocs infantils i oferint 
ombra)
-Bancs per vigilar infants
-Font
-Sorral
-Jocs col·lectius

-Zona de jocs infantils
-Terra de cautxú
-Arbres (sobretot al angle)
-Bancs per vigilar infants
-Font
-Papereres
-Sorral
-Jocs per als més petits

-Zona de jocs infantils
-Paviment tou amb jocs pintats 
-Mosaic tipus Gaudí
-Arbres que donin ombra a la 
zona de joc
-Bancs
-Font amb forma de rellotge
-Paperera línia de tir 
-Fanals amb sensor i/o solars
-Sorral  en forma de triangle (al 
angle)
-Estructures de joc

-Zona de jocs infantils
-Paviment tou
-Arbres que donin ombra a la 
zona de joc
-2 fonts amb sistema d’estalvi 
d’aigua
-Papereres als punts d’entrada
-Il·luminació
-Sorral 
-Jocs  col·lectius

-Zona de jocs infantils
-Paviment de cautxú continu 
formant una composició atrevida 
de colors (imitant selva o bosc)
-Arbres envoltant la plaça
-Taula de pícnic
-Sorral 
-Itinerari de fusta musical

Talús

-Zona de jocs infantils
-Jocs d’escalada que connecti 
amb zona 4
-Tobogan (evitant sol)
-Gespa, arbres i vegetació

-Zona de jocs infantils
-Zona verda amb flors (costat 
escales)
-Jocs d’escalada
-Tobogan
-Gespa, flors i arbres  

-Zona de jocs infantils
-Jocs d’escalada
i tobogan  (prop escala)
-Murals artístics continuació del 
terra mosaic
-Flors sant Diego

-Zona de jocs infantils
-Jocs d’escalada
-Tobogan
-Tirolina
-Vegetació i arbres
-Banc integrat al talús

-Jocs d’aventura: tobogan 
ondulat, de tub, elements 
d’escalada

Plataforma 
única

Pilones separant plaça i calçada Il·luminació a terra separant plaça 
i calçada

Flors sant Diego i arbres separant 
plaça i calçada

Filera d’arbres separant plaça i 
calçada

ZONA 3. Part superior

-Fanals
-Barana 
-Pipican

-Natural amb escorça
-Paviment dur a la zona ET
-Bancs  en diferents posicions
-Banc sobre la ET com a mirador 
de la plaça

-Aparcament per bicicletes -Augmentar l’arbrat
-Bancs modulars amb decoració 
tipus trencadís (obrir un procés 
participatiu pel disseny)
-Pipi cans tipus circular amb tòtem 
(a les diferents entrades de la 
plaça)

-Bancs
-Il·luminació
-Papereres

ZONA 4. Terrassa accés als 
locals

-Zona de trobada per a joves i 
famílies
-Ampliar l’arbrat
-Bancs

-Zona de trobada per a joves
-Estructura de cal·listènia (sinó es 
pot aquí situar a zona 2)
-Terra tou sota la cal·listènia
-Papereres
-Bona il·luminació

-Conservar l’arbre i afegir-ne
-Parterre
-Flors sant Diego
-Papereres
-Bancs
-Il·luminació 
-Pintura contra grafits

-Zona de joc infantil (comunicant 
amb zona 2)
-Dur amb jocs tradicionals pintats 
al terra
-Conservar l’arbre actual
-Bancs en diferents direccions al 
voltant de l’arbre

-Zona de trobada per joves i 
d’activitats per les entitats (zona 
wifi)
-Bancs
-Papereres

ZONA 5. Camí 
d’accés a la 

terrassa

Camí Il·luminació LED direcció als 
murals 

Il·luminació amb punts de llum 
laterals

Il·luminació continua al llarg de tot 
el camí

Mur

-Pissarra 
-Pintar: conte o nom plaça (obrir 
un procés participatiu pel disseny)

-Línia de llum que il·lumini el mur
-Pintar: skyline

Pissarra (prop zona 4) -Ampliar camí per entrada de 
cotxes 
-Pissarra (prop zona 4)
-Pintat multicolor
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3.4. Fase 4. Selecció de la proposta final
Un cop realitzades les sessions de disseny de plaça de la Fase 3,
es va procedir a seleccionar una proposta final a través de les
següents accions:

3.4.1. Validació tècnica de les propostes

La Taula polític-tècnica es va reunió en una sessió de discussió de
les 5 propostes sorgides de les sessions del 16 i 19 de setembre,
per validar la seva viabilitat tècnica. Aquesta sessió es va realitzar
el dia 10/10/12 en el marc de la comissió polític-tècnica i va
comptar amb la participació del personal de la regidoria d’Obres i
Serveis, Urbanisme, Participació i Relacions Ciutadanes, Pla de
Barris i l’equip d’arquitectes que han acompanyat el procés
participatiu. Si bé les propostes varen quedar validades a nivell
general, hi va haver detalls relatius a elements de mobiliari i
materials a utilitzar que varen ser descartats per presentar
inconvenients. A l’annex 5.4 es troba el informe descriptiu de les
cinc propostes amb la corresponent resolució tècnica.

3.4.2. Presentació de les propostes

Un cop validades les propostes, amb les modificacions tècniques
pertinents, el dia 11/10/2017 es va realitzar una sessió de
presentació a la Taula política, primerament a l’equip de govern i
posteriorment als membres de l’oposició. Per realitzar la
presentació es va oferir el document que es troba a l’annex 5.4
amb les propostes sorgides dels tallers de codisseny amb el filtre
tècnic.

3.4.3. Selecció de les propostes finalistes

El 17/10/17 en el marc de la Taula d’Entitats per la Millora de
Bellavista, es van presentar les propostes a càrrec dels
representants de cada grup de treball format a les sessions de
codisseny. Aquestes persones varen actuar com a portaveus dels
seus grups i varen explicar als membres de la Taula les
particularitats de la proposta que va fer el seu grup.
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3.4.3. Selecció de les propostes

Un cop presentades les propostes, es va fer una votació per
seleccionar dues propostes finalistes. Cada membre de la Taula va
atorgar dos vots. El recompte final de vots a la Taula va ser el
següent:

1. Plaça per petits i grans: 4 vots

2. Plaça de Intergeneracionalitat i identitat del barri: 2 vots

3. Plaça Jardí: 2 vots

4. Plaça dels jocs: 9 vots

5. Parc d’aventura: 5 vots

A l’annex 4.4 hi ha les imatges de la sessió.

En un debat final, les dues propostes finalistes (la 4 i 5) varen
millorar-se integrant en elles algunes de les idees més valuoses de
les propostes 1, 2 i 3, que no varen ser seleccionades. Les dues
propostes finalistes varen ser transformades per l’equip
d’arquitectura en dos renders, que constaven d’una imatge virtual
de cadascuna de les propostes i una llegenda explicativa dels seus
elements (veure annex 5.6).

El resultat de la selecció de les propostes finalistes va ser enviat a
les taules i comissions de seguiment del procés participatiu a
través del document que es troba a l’annex 5.5.

A continuació es troba un quadre amb tots els elements que
integraven cada proposta tal com es va decidir en el debat.
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Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo
PROPOSTA A PROPOSTA B

Descripció genèrica Plaça amb diversitat d’espais i per diferents edats. Concentra les estructures de joc en la part
central de la plaça, deixant lliure els punts d’accés a la plaça amb la intenció de fer-la més
visible i oberta. La plaça destaca per la diversitat d’espais destinats al joc col·lectiu i els punts
de trobada en els espais més perifèrics de la plaça situant bancs modulars en unes zones i
creant fòrum en altres.

Plaça ambientada en un bosc o selva. Concentra els elements de joc al
llarg del talús, afavorint sobretot el joc intrèpid adaptat a diferents edats.
La part central de la plaça quedaria diàfan afavorint el joc lliure. La resta
d’espais es destinen al punt de trobada amb bancs modulars que
permetin la relació entre els veïns. Destaca el sòl acolorit que cobreixi
tota la plaça seguint en la temàtica d’aventura de la plaça.

ZONA 1. Part inferior - Paviment de formigó de color 
- Conservació arbrat actual 
- Combinació de bancs allargats i individuals, en diferents posicions creant fòrum
- Bona il·luminació (preferentment fanals amb sensors)
- Taula de ping-pong (entre zona 1  i 2, darrera els arbres)
- Espai per ubicar activitats itinerants 
- Paperera
- Font amb sistema d’estalvi d’aigua (accessible per totes les edats) situada entre la zona 1 i 2

- Paviment dur amb dibuix pintat (taulell d'escacs)
- Conservació arbrat actual
- Bancs al voltant dels arbres creant fòrum
- Papereres
- Il·luminació
- Aparells d’exercici físic per totes les edats (prop dels arbres i tocant la 
zona 2)
- Taules (tipus pícnic) amb jocs integrats (prop dels arbres i tocant la 
zona 2)
- Font (entre la zona 1 i 2)

ZONA 2. 
Centre de la 
plaça

Centre - Paviment tou tipus cautxú sota els elements de joc i la resta formigó de color
- Arbres que donin ombra a la zona de joc
- Font amb sistema d’estalvi d’aigua (accessible per totes les edats) situada al punt d’accés del 
carrer Barcelona
- Papereres situades als punts d’entrada a la plaça
- Il·luminació
- Sorral tancat (davant del banc integrat al talús)
- Jocs  col·lectius

- Paviment de cautxú (sota els elements de jocs) i formigó drenant (la 
resta de la plaça). Tot el terra de la plaça (talús,  cautxú i formigó) ha de 
formar una composició continua atrevida de colors: arc de sant Martí, 
riu, cascades, ocells... (imitant selva o bosc) 
- Arbres envoltant la plaça donant ombra a la plaça (tenint en compte 
que la plataforma única i la plaça han de quedar integrats)
- Font (accés carrer Barcelona)
- Zona ben il·luminada

Talús - Jocs d’escalada, tobogan, rocòdrom (situats en el talús prop de la zona 4)
- Vegetació i arbres (respectant la vegetació autòctona com la flor de Sant Diego)
- Banc integrat al talús al finalitzar el talús (situat davant el sorral, cantonada del carrer 
Barcelona)

-Jocs d’aventura: tobogan ondulat, de tub, elements d’escalada, corda 
per trepar... aprofitant el desnivell. Es col·locarien els elements 
agrupant-los per edats (situant els destinats a infants més petits a la 
zona de menys desnivell)
- Paviment dur de colors (seguint els dibuixos cap al terra)
- Vegetació colorida

Plataforma única

ZONA 3. Part superior - Augmentar l’arbrat
- Bancs modulars que permetin mirar o seure a diferents direccions

- Bancs modulars que permetin mirar o seure a diferents direccions
- Il·luminació
- Papereres

ZONA 4. Terrassa accés als 
locals

- Paviment dur amb jocs tradicionals pintats al terra
- Conservar l’arbre actual
- Bancs en diferents direccions al voltant de l’arbre que permetin la vigilància de la zona de joc 
infantil

- Zona de trobada per joves i d’activitats per les entitats (zona wifi)
- Mantenir l’arbre
- Bancs
- Papereres

ZONA 5. Camí 
d’accés a la 
terrassa

Camí Il·luminació LED amb punts de llum laterals per senyalitzar el camí Il·luminació continua al llarg de tot el camí

Mur - Pissarra (prop zona 4) per afavorir el joc infantil i educatiu
- Pintar skyline en la resta del mur

- Pissarra (prop zona 4)
- Pintat multicolor



3.4.4. Votació pública

Aquestes dues propostes, amb la seva representació gràfica, varen
exposar-se a votació pública entre els dies 13 i 26 de novembre. Els
dies previs a aquestes dates es va fer una àmplia difusió via web i
bustiada directe a tots els domicilis de l’àrea de Bellavista de les
dues opcions finalistes i del període i canals de votació (veure
material de difusió a l’annex 3)

Els canals de votació que es van obrir varen ser tant presencials
com telemàtics:

Canals presencials de votació:

 Urnes físiques i butlletes de votació ubicades a:

• Gimnàs Club Esportiu Karate Nokachi les Franqueses

• Gimnàs Club Esportiu Siho-Wari

• Espai Familiar

 Votació dinamitzada per les tècniques de Pla de Barris a:

• Escola d’Adults

• APADIS de Bellavista

• Casal d’Avis

 Jornades de votació al carrer dinamitzades per D-CAS a:

• Entorn del mercat de Bellavista: 15/11/2017 al matí

• Entorn de la Plaça de l’Esbarjo: 18/11/2017 al matí

• Entorn de l’Escola Colors, Associació de Veïns i Centre
Cultural de Bellavista: 20/11/2017 a la tarda

• Entorn de l’Escola Joan Camps i Giró i Complex
Esportiu Municipal: 22/11/2017 a la tarda

Canals telemàtics de votació:

 Terminals de votació electrònica ubicats al SAC de l'Ajuntament
de les Franqueses i de Bellavista Activa

 Vincle des del web de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès

La votació requeria la identificació amb DNI/NIE/Passaport de les
persones votants. La comprovació dels vots vàlids es va fer
contrastant la identificació amb la documentació DNI/NIE/Passaport
que consta en el Padró Municipals d’Habitants. D’aquesta manera es
va poder determinar si els vots procedien de persones
empadronades a les Franqueses del Vallès i majors de 16 anys,
ambdós requisits per considerar-se vàlids (veure home de la votació
telemàtica a l’annex 5.7)
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Un cop feta la validació i recompte de vots, els resultats varen ser
els que mostren a les taules i gràfics següents. Els resultats es van
difondre via web i mitjançant difusió directa a totes les persones
implicades en els òrgans de seguiment del procés, i a les 164
persones que varen deixar les seves dades personals a la Fase 2
per continuar adherides al procés participatiu. Addicionalment,
també es publiquen els resultats a Bellavista Informa i s’exposen al
SAC de Bellavista durant el període d’elaboració del projecte
executiu d’obres. (veure noticia a l’annex 2.8 i les dades publicades
a l’annex 2.9). A l’annex 5.8 es pot trobar el informe de resultats
presentat a l’equip de govern i als caps de l’oposició.
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3.5. Fase 5. Devolució de resultats

1. Consens del 
procés i 

seguiment 
continuat

2. Diagnosi de la 
plaça, informació i 

invitació a 
participar

3. Codisseny de 
la Plaça de 
l’Esbarjo

4. Selecció de la 
proposta final

5. Devolució de 
resultats
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VOTS TOTALS RECOMPTE PERCENTATGE

Vots no vàlids 143 14,3%

Vots vàlids 855 85,7%

Vots emesos 998 100,0%

Proposta A: 381
44,6%

Proposta B: 
474

55,4%

Vots no vàlids: 
143

14,3%

Vots vàlids; 
855

85,5%

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo

RESULTATS DELS VOTS VÀLIDS RECOMPTE PERCENTATGE

Proposta A 381 44,6%

Proposta B 474 55,4%

Total 855 100,0%
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MOTIUS D’INVALIZADIÓ DE VOTS RECOMPTE

Vot sense DNI/NIE/Passaport 62

El DNI/NIE/Passaport no consta al 
Padró

48

DNI/NIE/Passaport repetit 23

DNI/NIE/Passaport donat de Baixa en 
el Padró de les Franqueses del V.

8

Vot en blanc 2

TOTAL VOTS NO VÀLIDS 143

ORIGEN DELS VOTS RECOMPTE OBSERVACIONS

Telemàtics des de dispositius 
electrònics personals o de 

l’OAC. Votacions online obertes 
des del 13 de novembre fins el 

26 de novembre. 

415

Difusió via web de 
l’Ajuntament de les 
Franqueses, xarxes socials, 
cartes als domicilis i SAC de 
Les Franqueses.

Votacions electròniques als 
carrers i equipaments els dies 

15, 18, 20 i 22 de novembre
409

Punts de votació dinamitzats: 
• Mercat de Bellavista
• Escola Colors
• Escola Joan Camps
• Associació de Veïns
• Casal d’Avis 
• Complex Esportiu

Votacions en paper en urnes 
habilitades en equipaments 
durant el període de votació

174

Urnes habilitades a: 
• Escola d’Adults i APADIS
• Casal d’avis
• Gimnàs Nokachi
• Gimnàs Siho-Wari
• Espai familiar

TOTAL VOTS EMESOS 998
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4. Reflexions finals

• Respecte a la Fase 1, creiem que els diferents òrgans de
seguiment creats han permès donar transparència al
procés i poder-lo adequar i contrastar des de diferents
perspectives al llarg de totes les fases. Considerem que es
tracta d’una inversió d’esforços i temps molt productiva i
útil, que contribueix a avançar en la cultura de la
democràcia plural i participativa, així com en la
transversalitat i la interdepartamentalitat dins de
l’Ajuntament.

• De manera especial, creiem que cal continuar avançant en
aquesta interdepartamentalitat, de forma que la participació
ciutadana es vagi integrant de manera progressiva en la
manera de fer de totes les regidories, esdevenint una
manera de fer política ‘per i amb la gent’.

• Considerem molt important enfocar els processos
participatius a l’ampliació de públics que participen. En
aquest sentit, les consultes i dinamitzacions al carrer i als

equipaments es demostren com un mecanisme molt útil
d’arribar a públics més amplis i representatius de la
diversitat real dels barris. Tant la Fase 2 (consulta
ciutadana mitjançant enquesta) com la Fase 4 (votacions)
han previst aquest tipus de dinamitzacions en el carrer i en
equipaments i sens dubte són accions a reforçar en futures
ocasions.

• La participació ha vetllat per representar la diversitat
d’edats, gènere i orígens de la població. Així, els debats
consultius realitzats a la Fase 2 i l’enquesta han integrat les
veus pròpies d’aquesta diversitat. La Fase 3 de disseny
també va preveure elements varis per tal de construir
models de plaça que tinguessin en compte la pluralitat de la
població.
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Recollim en aquest apartat final algunes reflexions finals sobre el que valorem com a principals encerts del procés participatiu realitzat i les possibles
millores a introduir de cara a processos futurs.
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• Respecte a la Fase 3 de disseny de propostes, creiem que
un dels aspectes més valuosos ha estat el diàleg i
interacció directe entre personal expert i ciutadania.
Considerem que la participació ha de poder sumar
aquestes dues perspectives, combinant expertesa tècnica
amb experiència vivencial.

• Ha estat particularment difícil atraure una major quantitat de
participants als tallers de disseny de la Fase 3. Si bé es va
comptar amb un llistat abundant de persones interessades,
la participació real va ser més baixa de l’esperada. Es
tractava d’una participació més activa que requeria assumir
un compromís d’assistència un dia i hora determinats. En
aquets sentit, creiem que el fet de dirigir-nos de manera
preferent a un públic poc habituat a la participació
(persones captades al carrer durant la Fase 2,
principalment) pot haver tingut com a conseqüència un
major percentatge de baixes i faltes d’assistència. Tot i així,
considerem que cal persistir en aquesta línia d’ampliar la
participació a nous públics, tot i donat per fet que el
compromís assumit pel públic participant pot ser més
irregular.

• Més enllà de la quantitat de persones que participen en un
procés, és important també enfocar-se en la qualitat de la
participació generada, en termes de pro-activitat i
interrelació generada entre les persones que han participat
així com en la significativitat que acaba tenint el procés en
sí a nivell vivencial.

• Un altre aspecte a destacar i pel qual es va tenir especial
cura tant en la Fase 3 com 4 ha estat l’accessibilitat social
de la participació: és fonamental idear metodologies de
participació que situïn a les persones en igualtat de
condicions a l’hora de fer propostes o escollir un projecte,
evitant les barreres pròpies del nivell d’estudis, l’idioma,
l’accés a les noves tecnologies, etc. En aquest sentit,
creiem positiu haver treballat amb maquetes a la Fase 3,
per ser un llenguatge plàstic accessible a tothom, també
haver treballat amb renders (imatges virtuals) en la selecció
de propostes finals i haver combinat sempre mecanismes
presencials i telemàtics de participació. Així mateix, el
procés de votació va resultar àgil i poc farragós, limitant al
màxim la demanda de dades personals. A nivell idiomàtic,
si bé es van fer alguns materials en castellà-català i es va
incorporar alguna persona d’origen marroquí durant la fase
consultiva, pensem que en futures ocasions caldria
consensuar un criteri més constant i coherent en aquest
sentit, en la línia de continuar reforçant l'accessibilitat.

• Finalment, un aspecte addicional a valorar molt
positivament en un projecte de participació com aquest ha
estat la implicació constant i activa de l’àrea de
Comunicació de l’Ajuntament, que ha vetllat per donar una
imatge corporativa al procés i fer-ne difusió per diferents
canals d’inici a fi.
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5. Annexes

Annex 1. Projecte del procés participatiu
per dissenyar la nova plaça de l’Esbarjo
Annex 2. Comunicació durant el procés

Annex 3. Material de difusió

Annex 4. Arxiu fotogràfic

Annex 5. Documentació tècnica
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Annex 1. Projecte del procés participatiu per 
dissenyar la nova plaça de l’Esbarjo

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 1. Projecte del procés participatiu per 
dissenyar la nova plaça de l’Esbarjo
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PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

Una de les actuacions incloses al Projecte d’Intervenció Integral del barri de Bellavista és la remodelació de la plaça de l’Esbarjo.

Actualment la plaça es troba desfasada i envellida a molts nivells (barreres arquitectòniques, mobiliari, arbrat, enllumenat, senyalització...).

Hi ha voluntat de fer una renovació de la plaça i potenciar el seu valor d’ús dins del barri convertint-la en un espai de referència que exemplifiqui el
procés de millora de Bellavista.

La renovació de la plaça de l’Esbarjo es vol fer a través d’un procés participatiu que integri la ciutadania en el procés de disseny de la plaça.

La proposta de procés participatiu que es proposa es caracteritza pels següents atributs:

• Vinculant: la proposta que es treballi i consensuï amb la ciutadania és la que es realitzarà
• Interdisciplinar i educativa: el procés de co-disseny sorgeix del diàleg entre ciutadania i personal tècnic. El procés incorpora també l’equip

redactor del projecte tècnic per tal d’afavorir que les idees que sorgeixin de la ciutadania es nodreixin de l’expertesa tècnica i professional. El
procés de co-disseny arrenca amb una sessió informativa per a les persones participants, destinada a afavorir la innovació i a l’hora la viabilitat de
les propostes.

• Representativa de la diversitat de la ciutadania: les propostes es creen a partir de grups de treball de ciutadans i ciutadanes tant diversos com ho
és la població del barri. El procés s’inicia amb una àmplia estratègia de captació, basada en la comunicació directa amb la ciutadania en els
espais públics i equipaments, per tal de convidar directament a totes les persones a participar en el procés i apropar especialment aquelles
persones no habituades a participar.

• Transparent: tot el procés s’acompanya d’una estratègia comunicativa i de transparència continuada.

Per a la realització del procés participatiu que es presenta es proposa la contractació de l’empresa D-CAS, empresa amb una dilatada experiència en
projectes socials aplicats a institucions públiques i concretament en processos participatius urbanístics.

FASES

1. Consens del procés i seguiment
2. Diagnosi de la plaça, difusió del procés i captació de participants
3. Co-disseny de la plaça de l’Esbarjo
4. Selecció de la proposta final
5. Presentació festiva de la proposta seleccionada i devolució dels resultats
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1. Consens del procés i seguiment

El procés participatiu a desenvolupar s’acompanyarà de 4 espais de consens i seguiment, que estaran presents durant tot el projecte. La concreció de la metodologia de 
cada fase, així com la validació dels resultats parcials i finals del procés, passaran per aquests quatre espais decisoris.

Es detalla a continuació quins seran aquests 4 nivells de consens i seguiment, especificant la seva composició, funcions i periodicitat de trobades:

1. Equip de Pla de Barris, Participació i Relacions Ciutadanes i Comunicació

Composició :

• D-CAS: Sarai Samper i Raquel Moreno
• Regidor de Pla de Barris: Juan Antonio Marin
• Regidor de Participació i Relacions Ciutadanes: Juan Antonio Corchado
• Cap de l’àrea de Pla de Barris i Participació i Relació Ciutadanes: Gemma Barnusell
• Tècnica de gestió social de l’àrea de Pla de Barris i Participació i Relació Ciutadanes: Antònia Garcia
• Cap de Comunicació : Montse Redondo
• Equip redactor del projecte tècnic quan es consideri necessari. 

Funcions:

Fer el seguiment directe del projecte, prendre les decisions operatives (dins del marc de directrius consensuat pel grup politico-tècnic), facilitar la logística i 
desenvolupament del projecte.

Periodicitat:

Aproximadament dos trobades mensuals, a banda d’un contacte més freqüent establert a través d’altres vies.

2. Equip polític-tècnic

Composició :

• D-CAS
• Equip redactor del projecte tècnic
• Equip de Pla de Barris, Participació i RC i Comunicació
• Àrea d’Obres i Serveis: regidor i cap d’àrea
• Àrea d’Urbanisme: regidor i cap d’àrea

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 1. Projecte del procés participatiu per 
dissenyar la nova plaça de l’Esbarjo
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Funcions:

Prendre les decisions estratègiques del projecte i validar els resultats, prèviament a la seva presentació i deliberació al grup de representants polítics i a la Taula d’Entitats 
per la Millora de Bellavista. En aquestes decisions s’inclouen:
• Resultats esperats del procés, directes i indirectes: grau de mobilització, agents involucrats, etc.
• Límits de les propostes: ex. limitacions tècniques, pressupostàries, normatives, així com complementarietat amb altres actuacions que s’estan fent en el context del barri
• Procés pas a pas, implicació i funcions del personal tècnic així com d’altres actors que es vulguin involucrar en el procés

Periodicitat:

Aproximadament quatre trobades en moments claus, que serien a l’inici del projecte, al punt intermedi entre la diagnosi i el disseny de propostes, els preparatius de la 
votació i el tancament del projecte. Un cop efectuades aquestes trobades els resultats es presentaran a la Junta de Govern Local.

3. Taula d'Entitats per la Millora de Bellavista

Composició:

• D-CAS
• Tècnica de gestió social 
• Entitats adherides a la Taula d’Entitats per la Millora de Bellavista
• Representants d’altres entitats que des de la Taula es consideri adient convidar

Funcions: 

Rebre informació sobre la metodologia i resultats del procés, recollint les seves aportacions i intervenint en alguna de les fases, com pot ser la presentació pública dels 
resultats de la diagnosi i la pre-selecció de propostes que aniran a votació final. 

Periodicitat:

Aproximadament quatre trobades en moments clau, que serien l’inici del projecte, al punt intermedi entre la diagnosi i el disseny de propostes, els preparatius de la votació i 
el tancament del projecte. 
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4. Grup dels representats dels partits polítics municipals

Composició:

• D-CAS
• Cap de l’àrea de Pla de Barris, Participació i Relacions Ciutadanes
• Representants de tots els grups polítics municipals

Funcions:

Rebre informació sobre la metodologia i resultats del procés, recollint les seves aportacions.

Periodicitat:

Aproximadament quatre trobades en moments clau, que serien l’inici del projecte, al punt intermedi entre la diagnosi i el disseny de propostes, els preparatius de
la votació i el tancament del projecte.

Cada una de les trobades seran convocades per l’equip de Pla de Barris i conduïdes per D-CAS, així mateix al finalitzar cada una de les trobades l’empresa
aixecarà acta dels temes tractats i l’enviarà a l’àrea de Pla de Barris qui la farà arribar a tots els assistents de cada una de les reunions.

2. Diagnosi de la plaça, difusió del procés i captació de participants

Aquesta fase té un triple objectiu: informar, diagnosticar i captar participants per a la Fase 3. A l’inici d’aquesta fase ja s’haurà creat una imatge del procés i la
responsable municipal de comunicació haurà definit una estratègia comunicativa.

A continuació, s’exposen els diferents objectius i les accions que inclou cada un d’ells:

• Informar al màxim de persones sobre el procés participatiu per la remodelació de la plaça

La informació es proporcionarà a través de diferents vies, destinades a arribar a públics diversos i a transmetre la informació de la manera més pròxima possible.
Els canals que es faran servir són:

a) Presentacions a col·lectius diversos, que es reuneixen en diferents espais o equipaments. A més d’informar del procés, les trobades s'aprofitaran per fer
una dinàmica de diagnosi sobre estat present i futur desitjat per a la plaça i per a captar persones interessades a participar en els grups de disseny de
propostes (Fase 3). Es preveu fer presentacions en els següents espais o col·lectius:

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 1. Projecte del procés participatiu per 
dissenyar la nova plaça de l’Esbarjo
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• Casal d'Avis i Centre Social de Bellavista
• Casal Infantil Municipal de Bellavista
• Centre Municipal de Joves de Bellavista
• Centre de Formació d'Adults de Bellavista
• Comerços i locals de la plaça
• Tècnics municipals
• Equip de Govern

Les convocatòries es realitzaran des de l’àrea de Pla de Barris, Participació i Relacions Ciutadanes. Les sessions seran dinamitzades per D-CAS qui elaborarà un
buidatge de resultats de cada una de les reunions.

b) Bustiada porta a porta en els domicilis de l’entorn de la plaça. A les taules de la fase 1 s’haurà definit prèviament quin és l’àmbit d’influència de la plaça pel
que fa a veïns i comerços. Aquesta acció consisteix en realitzar un porta a porta amb la finalitat d’informar breument sobre el procés participatiu de la plaça i
deixar un díptic explicatiu del mateix. Des de D-CAS es facilitarà el contingut que ha de constar al díptic explicatiu i la responsable municipal de comunicació
coordinarà el disseny i impressió del mateix.
c) Informació directa als comerciants: es realitzarà una informació directa als comerços de Bellavista, deixant díptics informatius per als clients.
d) Informació vinculada a l’enquesta (veure punt següent)

• Fer una diagnosi sobre la situació present i desitjada per al futur de la plaça.

Aquesta diagnosi ha de servir per determinar el marc de referència de les propostes de la plaça que es treballaran en les fases següents. La diagnosi es farà
mitjançant:

• Les dinàmiques de diagnosi a realitzar en les presentacions a col·lectius diversos (veure punt 1.a)
• Una enquesta representativa a peu e carrer a la plaça i el seu entorn. L’enquesta acompleix amb 3 objectius simultanis (informació, diagnosi i captació):

o Informar sobre el procés participació: s’informa a cada vianant del procés de participació per definir la futura plaça i se’ls entrega el díptic sobre el
procés.

o Un cop informat, es convida a cada vianant a respondre una breu enquesta a mode de diagnosi, per copsar una mostra representativa de preferències
sobre usos i valors desitjats per a la futura plaça.

o Després de l’enquesta, s’ofereix la possibilitat de deixar les dades de contacte per ser convocat als grups de de disseny de propostes (Fase 3)

L’estratègia de captació i el contingut de l’enquesta serà consensuat amb els espais de consens explicats a la Fase 1.

L’enquesta es realitzarà durant 2 matins i 2 tardes de treball a través d’un equip d’unes 3 persones.

Per a la realització de l’enquesta es realitzarà una dinàmica a la plaça dissenyada per D-CAS per, a més de realitzar l’enquesta es puguin recollir propostes breus.

Els materials necessaris per a la realització de la dinàmica seran proporcionats per l’Ajuntament.
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Els resultats de la diagnosi seran presentats i debatuts en els diferents equips i taules de seguiment explicats en la Fase 1. Es proposarà a la Taula d’Entitats la
realització d’una presentació dels resultats a la pròpia plaça en el marc de la Festa Major de Bellavista (7 o 8 de juliol). En aquest espai s’aprofitaria per donar a
conèixer els grups de disseny que es realitzaran en les setmanes següents i la possibilitat de participar-hi.

• Captació de participants per a la Fase 3:

De les presentacions col·lectives, l’enquesta, la bustiada (amb díptic informatiu per poder participar) i la presentació de la Taula d’Entitats durant la Festa Major
s’espera generar una llista extensa de persones interessades a participar en els grups de disseny de propostes (Fase 3).

3. Co-disseny de la plaça de l’Esbarjo

S’organitzaran dos jornades de treball durant la segona setmana de juliol en els horaris que hagi triat les persones entrevistades durant la fase de diagnosi. Totes
les persones captades durant la Fase 2 seran trucades per personal de D-CAS per tal que s’apuntin a una de les dues jornades, segons la seva disponibilitat i
intentant crear un equilibri en el nombre i diversitat dels participants. Es crearà un llistat d’assistència on es recolliran les dades dels participants per poder garantir
així el retorn de resultats.

Les jornades es celebraran en un equipament proper a la plaça. La durada de cada jornada s’estima en 4 hores. Des de l’Oficina del Pla de Barris es gestionarà la
reserva de l’equipament, la infraestructura que pugui ser necessària per al desenvolupament de la jornada, així com la pausa-cafè i un possible servei de cangur.

El desenvolupament de la jornada tindrà el següent esquema:

• Benvinguda per part de l’alcalde i regidors responsables.
• Explicació de la jornada i de les activitats que s’hi realitzaran.
• Sessió formativa (1h): exposició dels resultats de la diagnosi realitzada en la Fase 2, marc a tenir en compte en les propostes. Explicació de paràmetres que

determinaran la secció de propostes (pressupost, normativa, complementarietat amb altres projectes...). Exposició, a través de fotografies, d’exemples molt
diversos de parcs que representen els usos i valors als que ens volem encaminar i que acomplirien els paràmetres marcats. La finalitat és afavorir la innovació i
diversificar els referents del que pot ser un parc/plaça.

• Pausa-cafè en el marc de la plaça (si és possible)
• Disseny de propostes (2h): els assistents es divideixen en grups d’entre 10 i 15 persones per treballar una proposta. Començant per la configuració de la

superfície i la connexió amb l’entorn i continuant amb la distribució d’usos i equipament de l’espai. El procés de co-disseny s’ajudarà d’un gran assortit de
retallables, etiquetes i de peces de lego-park, lego-garden... per ajudar a representar i combinar idees. La sessió serà conduïda per un dinamitzador que faci
avançar les idees pas a pas i interactuar als participants. En els grups estaran presents personal tècnic, per assessorar i redirigir aquelles idees que se surtin
dels paràmetres del possible o del marc establert. També assistiran els arquitectes de l’equip redactor del projecte tècnic presents durant tot el procés
participatiu a cada una de les jornades per assistir als grups (màxim 3 per jornada). En finalitzar la sessió, cada grup escull un parell de portaveus del grup per a
la última fase, de selecció final d’una proposta.

**Es preveu una assistència de màxim 45 persones per jornada, creant-se un màxim de 3 grups de treball de les propostes per jornada. Si s’excedeix molt aquest
número, caldria ampliar el pressupost per fer una tercera jornada
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4. Selecció de la proposta

La selecció final d’una proposta es farà a través del següent procés:

• Totes les propostes sorgides de les jornades es passaran a net per part de l’empresa contractada i es presentaran a l’equip tècnic municipal que les valorarà a
nivell de viabilitat (normativa, econòmica, etc.). En cas de detectar aspectes inviables s’haurà de fer constar alternatives possibles.

• Un cop valorades a nivell tècnic, les propostes, juntament amb l’informe tècnic corresponent, són avaluades per la Junta de Govern Local i posteriorment en el
marc de la Taula d’Entitats, juntament amb els i les portaveus de cada grup. L’objectiu és crear un número més reduït de propostes, que pot passar per una pre-
selecció o la fusió de propostes similars.

• S’obre un període per fer la difusió del procés de votació. La cap de comunicació coordinarà l’edició d’un díptic explicatiu de les propostes seleccionades, amb un
esquema gràfic de cadascuna d’elles i dels canals i dates per a votar. Així mateix es valorarà la possibilitat de recrear les propostes que es porten a votació a través
de roll-ups o similar i exposar-les a la sala polivalent de l’edifici Bellavista Activa. L’empresa contractada facilitarà la informació que ha de constar al díptic i als roll-
ups i des de l’Ajuntament s’assumeix el disseny, impressió i distribució del díptic i de l’habilitació de la sala polivalent.

• La votació pública de les propostes pre-seleccionades, prevista per al mes d’octubre, es farà de forma telemàtica. Els canals per votar seran:

• Habilitació d’un canal online on votar electrònicament, prèvia identificació amb DNI
• Dos dies de manera presencial: un dels dies a la plaça de l’Esbarjo, l’altre dia es pot fer coincidir amb un dia de mercat. Es poden oferir dos sistemes de

votació: urna física o/i tablets electròniques. En tots els casos cal identificació de DNI.
• Habilitació d’urna física i/o tablet als dos Serveis d’Atenció a la Ciutadania (Bellavista i Corró d’Avall) durant tot el període de votació.

• Posteriorment a la votació, es contrasten tots els DNI amb el Padró (mitjançant tècniques SQL) per tal de determinar els vots vàlids. Un cop feta la depuració, es fa
un recompte dels resultats. *Cal aprovació per part del Secretari del Padró d’Habitants la cessió de les dades personals del Padró per fer aquest procediment. Si no

es cedeixen les dades, el procediment de contrast haurà de ser assumit per personal intern de l’Ajuntament.

La proposta escollida serà transformada en un prototip, per part de l’equip d’arquitectes que realitzarà posteriorment el projecte tècnic.

5. Presentació festiva de la proposta seleccionada i devolució dels resultats

Un cop  seleccionada la proposta guanyadora es farà un acte festiu en la Plaça de l’Esbarjo per presentar el projecte, sent els propis portaveus i la Taula d’Entitats qui 
facin l’explicació. El prototip es podria mostrar en projecció hologràfica, maqueta o pantalla gegant.

Paral·lelament es realitzarà el retorn de resultats a tots els participants en el procés a través del canal que es decideixi a l’equip de Pla de Barris i Participació. El 
retorn de resultats es farà des de D-CAS.  
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Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4 Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4 Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4 Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4 Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3
Setmana 4 o 

posterior

Equip del Pla de Barris i Participació Ciutadana Reunió Reunió Reunió Reunió Reunió Reunió Reunió Reunió Reunió Reunió

Equip polític-tècnic Reunió inici
Renió post-

diagnosi
Reunió pre-

votació
Reunió 

tancament

Taula d'Entitats per la Millora de Bellavista Reunió inici
Trobada post-

diagnosi
Trobada 

pre-votació
Reunió 

tancament

Grup dels grups polítics municipals Reunió inici
Renió post-

diagnosi
Reunió pre-

votació
Reunió 

tancament

Informació i diagnosi al Casal d'Avis i Centre Social de 
Bellavista

Informació i diagnosi al Casal Infantil Municipal de Bellavista

Informació i diagnosi al Centre Municipal de Joves de Bellavista

Informació i diagnosi al Centre de Formació d'Adults de Bellavista

Informació i diagnosi a la Parròquia de Bellavista

Informació i diagnosi als Comerços de la plaça

Informació i diagnosi als Tècnics municipals

Informació i diagnosi a l'Equip de Govern

Bustitatge (2 jornades senceres)

Informació directa als comerciants

Enquesta (previsió de 4 mitjes jornades per un equip de 3 persones)

Anàlisi enquesta i tallers, i validació amb equips i taules Fase 1

Suport en la presentació de la Taula d'entitats durant les festes

Convocatòria Convocatòria

Preparació de la jornada

Jornada 1 Jornada 1

Jornada 2 Jornada 2

Posada a net de les propostes

Valoració tècnica de les propostes

Pre-selecció de propostes per part de la Taula i portaveus 
dels grups

Pre-
selecció

Difusió de la votació 

Votació Votació

Validació i recompte resultats

Maquesta proposta guanyadora Maqueta

Presentació proposta guanyadora Presentació

Coordinació amb empresa vídeo

Valoració tècnica

Difusió votació

Resultats

4. Selecció 
proposta

Anàlisi i validació diagnosi

Suport presentació Taula

Preparatius
3. Co-disseny de la 
plaça de l'Esbarjo

Posada a net de les 
propostes

Sessió

Sessió

Sessió

Bustiatge

Informació comerciants

Enquesta

Octubre

Fase 1. Consens 
del procés i 
seguiment

Fase 2. Diagnosi 
de la plaça, difusió 

del procés i 
captació 

participants

Sessió

Sessió

Sessió

Sessió

Sessió

Fase Tasca
Maig Juny Juliol Setembre

6. Cronograma

7. Pressupost

El Procés participatiu per dissenyar la nova plaça de l’Esbarjo de Bellavista té un cost de 7.860,00 € (IVA exclòs) a imputar a la
partida 2017.1.9251.22600



Annex 2. Comunicació durant el procés

1. Notícia del 7 de juny de 2017

2. Notícia del 21 de juny de 2017

3. Vídeo notícia del 23 de juny de 2017

4. Notícia del 20 de juliol de 2017

5. Notícia del 14 de setembre de 2017

6. Notícia del 22 de setembre de 2017

7. Notícia del 30 d’octubre de 2017
8. Notícia del 5 de desembre de 2017

9. Dades informatives dels resultats de la votació
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1. Notícia de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, informant sobre el procés participatiu de la Plaça de l’Esbarjo: 
http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2017/06/07/comenca-un-proces-participatiu-per-dissenyar-la-placa-de-l-esbarjo-de-bellavista

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 2. Comunicació durant el procés
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2. Notícia de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, informant sobre el procés participatiu de la Plaça de l’Esbarjo: 
http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2017/06/21/com-vols-que-sigu-la-placa-de-l-esbarjo-participa

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 2. Comunicació durant el procés
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3. Vídeo noticia a infoVallès de VOTV: http://votv.xiptv.cat/les-franqueses-del-valles/capitol/els-veins-participen-en-la-renovacio-de-la-placa-
de-l-esbarjo

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 2. Comunicació durant el procés

http://votv.xiptv.cat/les-franqueses-del-valles/capitol/els-veins-participen-en-la-renovacio-de-la-placa-de-l-esbarjo
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4. Notícia de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, informant sobre el resultat de la Fase 2 de diagnosi i sobre les següents 
fases del procés participatiu: 
http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2017/07/20/obert-el-proces-per-decidir-el-futur-de-la-placa-de-l-esbarjo

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 2. Comunicació durant el procés
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5. Notícia de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, informant sobre els tallers de codisseny de la Fase 3
http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2017/09/14/participa-en-les-sessions-de-disseny-de-la-placa-de-l-esbarjo

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 2. Comunicació durant el procés
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6. Notícia de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, informant sobre els tallers de codisseny de la Fase 3
http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2017/09/22/durant-el-novembre-es-decidira-el-futur-de-la-placa-de-l-esbarjo-a-bellavista

Vídeo noticia a infoVallès de 
VOTV:
https://www.youtube.com/watch
?v=aXb_bM8JOko&feature=you
tu.be

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 2. Comunicació durant el procés

https://www.youtube.com/watch?v=aXb_bM8JOko&feature=youtu.be
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7. Notícia de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, informant sobre de les propostes finalistes i el període de votacions de la 
Fase 4
http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2017/10/30/dues-propostes-a-votacio-per-decidir-el-futur-de-la-placa-de-l-esbarjo

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 2. Comunicació durant el procés
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8. Notícia de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, informant sobre de la proposta escollida per votació a la Fase 4
http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2017/12/05/la-placa-de-l-esbarjo-ja-te-projecte-guanyador

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 2. Comunicació durant el procés
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9. Dades informatives del resultat de la votació pública (exposat al SAC de Bellavista i enviat per mitjans telemàtics als participants 
de les diferents fases del procés)

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 2. Comunicació durant el procés
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Annex 3. Material de difusió

1. Imatge del procés participatiu

2. Díptic informatiu del procés participatiu

3. Cartell informatiu de les sessions de codisseny

4. Cartell informatiu del període de votació (bustiada)

5. Cartell informatiu del període de votació 

6. Fullet informatiu del període de votació 

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo 
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1. Imatge del procés participatiu de la Plaça de l’Esbarjo

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 3. Material de difusió
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2. Díptic informatiu del procés participatiu de la Plaça de l’Esbarjo (Cara A)
http://www.lesfranqueses.cat/fitxer/37818/D%C3%ADptic_PlEsbarjo.pdf

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 3. Material de difusió
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2. Díptic informatiu del procés participatiu de la Plaça de l’Esbarjo (Cara B)
http://www.lesfranqueses.cat/fitxer/37818/D%C3%ADptic_PlEsbarjo.pdf

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 3. Material de difusió
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3. Cartell informatiu de les sessions de codisseny de la Plaça de l’Esbarjo. 

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 3. Material de difusió
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4. Cartell de difusió del període de votació proposta A (bustiada)

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 3. Material de difusió
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4. Cartell de difusió del període de votació proposta B (bustiada)

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 3. Material de difusió
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5. Cartell de difusió al carrer del període de votació

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 3. Material de difusió
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6. Fullet de difusió al carrer del període de votació

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 3. Material de difusió

Cara Revers
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Annex 4. Arxiu fotogràfic

1. Imatges dels tallers de diagnosi

2. Imatges de les enquestes dels dies 21 i 22 de juny de 2017 a la plaça de 
l’Esbarjo

3. Imatges dels tallers de codisseny dels dies 16 i 19 de setembre de 2017 
al Centre Cultural de Bellavista

4. Imatges de la presentació de les propostes a la Taula d’Entitats per la 
Millora de Bellavista i selecció de les propostes finalistes

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo 
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1. Imatges dels tallers de diagnosi

Taula d’Entitats per la Millora de Bellavista Casal Infantil de Bellavista

Centre de Joves de Bellavista Casal d’Avis de Bellavista

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 4. Arxiu fotogràfic
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2. Imatges de les enquestes dels dies 21 i 22 de juny de 2017 a la Plaça de l’Esbarjo

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 4. Arxiu fotogràfic
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3. Imatges de les sessions de codisseny dels dies 16 i 19 de setembre de 2017 al Centre Cultural de Bellavista

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 4. Arxiu fotogràfic
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3. Imatges de les sessions de codisseny dels dies 16 i 19 de setembre de 2017 al Centre Cultural de Bellavista

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 4. Arxiu fotogràfic
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4. Imatges de la presentació de les propostes a la Taula d’Entitats per la Millora de Bellavista i selecció de les propostes finalistes, el 
17 d’octubre de 2017 a Bellavista Activa

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 4. Arxiu fotogràfic
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Annex 5. Documentació tècnica

1. Plànol de la nova planta de la plaça de l’Esbarjo
2. Dossier formatiu dels tallers de codisseny
3. Informe dels tallers de codisseny
4. Informe tècnic de les propostes 
5. Informe de les propostes finalistes
6. Renders de les propostes finalistes
7. Home de la votació telemàtica
8. Informe de resultats de les votacions

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo 
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1. Plànol de la nova planta de la Plaça de l’Esbarjo

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 5. Documentació tècnica
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2. Dossier formatiu dels tallers de codisseny

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 5. Documentació tècnica

Procés participatiu per dissenyar la 

nova plaça de l’Esbarjo de Bellavista



Continguts

1. Introducció. Els espais públics: una riquesa compartida

2. Metodologia del procés participatiu per al disseny de la 
nova plaça de l’Esbarjo 

3. Diagnosi sobre l’estat actual de la plaça de l’Esbarjo

4. Principals elements d’una plaça
4.1. Valors que ha de tenir una plaça

4.2. Els paviments

4.3. La jardineria

4.4. Els jocs infantils

4.5. El mobiliari urbà

5. Consideracions finals
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1. Introducció

Els espais públics: una riquesa compartida

Els espais públics, com les places i els parcs, són un recurs compartit que fan possible 

que tothom pugui gaudir d’espais de relació i lleure agradables i pròxims al seu 
domicili. Això és especialment important en barris amb gran densitat d’habitatges i 
edificis que no disposen dins seu d’aquest tipus d’espais.

Els parcs i les places són un component central de l’urbanisme dels barris. La qualitat, 
quantitat i l’estat dels parcs i les places determina en bona mesura la imatge general d’un 
barri. Un barri que agrada és generalment un barri que les persones estimen i 

respecten i que és capaç d’atraure activitat social i econòmica i, en definitiva, millors 

oportunitats de vida. 

Els parcs i les places són punts de trobada entre persones. En ells és forgen amistats, 

experiències, són escenaris d'activitats socials, culturals i festives. Són per tant 

essencials per al desenvolupament comunitari dels barris. 

El dret a un espai públic de qualitat és alhora un deure que concerneix a tothom: la gent 

que viu en el barri té el deure de fer un bon ús i mantenir en bon estat els espais públics. 

Tant la ciutadania com les administracions han de vetllar pel compliment d’aquest deure 
per part de tots. 

El deure de tenir cura dels espais públics pot anar encara més enllà i assolir un caràcter 

més actiu, que passa per la implicació de les persones en la demanda, disseny i 

millora continuada d’aquests espais, tenint en compte els interessos diversos de la 

població i, de manera especial, de les persones més vulnerables. 

Des d’aquí, us agraïm a tots i totes la vostra implicació en el procés participatiu per 

dissenyar la nova plaça de l’Esbarjo.
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2. Metodologia del procés participatiu per al disseny de la nova 
plaça de l’Esbarjo

72

1. Consens del 
procés i seguiment:

• Equip Pla de Barris i 
Participació 
Ciutadana

• Equip polític-tècnic: 
Pla de barris i 
Participació, 
Urbanisme i Obres i 
serveis.

• Taula d’Entitats

• Taula representants 
polítics

2. Diagnosi de l’estat 
actual de la plaça i 
difusió del procés:
• Explicació pro-activa 

del procés en espais 
públics i domicilis.

• Enquesta i tallers 
sobre present i futur 
desitjat de la plaça. 

• Creació d’un llistat de 
persones 
interessades a 
participar en la fase 3

3. Co-disseny de la 
Plaça de l’Esbarjo:
• Convocatòria de 

persones 
interessades.

• Sessions de co-
disseny en grups 
per treballar 
opcions de plaça

4. Selecció proposta 
final:

• Valoració tècnica 
de les propostes 

• Pre-selecció de les 
propostes per part 
de la Taula 
d’entitats

• Votació popular de 
les propostes 
seleccionades.

Presentació de la 
proposta

Fases
Estem 
aquí

Aquest procés participatiu està seguint una metodologia formada per 4 grans fases, que 

queden explicades en el diagrama a sota. Actualment ens trobem en la tercera fase.

Els objectius de la Fase 3 en la que ens trobem és fer un treball col·laboratiu entre la 

ciutadania i personal tècnic, per arribar a idees conjuntes sobre els usos i característiques 

dels diferents espais del a plaça, tenint en compte les preferències i demandes de la 

ciutadania. 

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 5. Documentació tècnica



3. Diagnosi sobre l’estat actual de la plaça de l’Esbarjo

73

La fase de diagnosi ha consistit en una enquesta feta en la mateixa plaça de l’Esbarjo a 

286 persones i 6 sessions de debat amb persones vinculades a entitats, comerços o 

equipaments de Bellavista. 

Les principals opinions de la ciutadania es poden veure resumides en els quadres a 

continuació, que enumeren les característiques que més agraden, les que menys i les 

principals propostes de millora. 

Resultats de la diagnosi

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 5. Documentació tècnica



4. Principals elements 
d’una plaça

En aquest apartat explicarem els principals criteris i elements a tenir en compte a l’hora 

de dissenyar una plaça. Ens enfocarem en aquells elements i criteris que tenen més a 

veure amb els usos i gaudi de la plaça per part de la població, sense entrar en aspectes 

més tècnics o com, per exemple, el drenatge de les aigües, o la senyalètica

Passarem pels següents punts: 

4.1. Valors que ha de tenir una plaça

4.2. Els paviments

4.3. La jardineria

4.4. Els jocs infantils

4.5. El mobiliari urbà
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4.1. Valors que ha de tenir una plaça

Una plaça de qualitat es caracteritza per tenir els següents atributs o valors:

• Accessible: 

• Útil i agradable per a tothom i en tots els moments de la seva vida. 

• Ben comunicada amb el barri i amb diferents mitjans de transport. 

• Fàcilment transitable pel seu interior per vianants de qualsevol edat o condició física, 

sense crear itineraris diferenciats (accessibilitat universal). 

• Integradora: afavoreix que les persones es relacionin entre sí de forma positiva i pacífica. És 

atractiva per a un públic heterogeni, afavorint la ‘mixtura social’ entre persones de diferents edats, 
procedències i condicions. 

• Mutifuncional: preveu diferents usos, en funció dels interessos diferents de la població. Disposa de 

zones per a jugar, per conversar, contemplar, transitar... Són utilitzables en les diferents èpoques de 

l’any. 

• Saludable: afavoreix un entorn saludable a l’aire lliure i en contacte amb la natura (arbres, plantes, 
flors, pedres, herba, sorra…). Afavoreix un estil de vida física i socialment actiu i estimula les nostres 
capacitats físiques, psíquiques i sensorials. 

• Sostenible: té en compte l’ús eficient dels recursos naturals, com l’energia i l’aigua, utilitza materials 
no contaminants i el seu manteniment no requereix una gran despesa de temps, recursos ni diners 

públics. 

• Segura: 

• Dissenyada per prevenir al màxim els accidents i danys en totes les seves zones 

(caigudes, xocs, cops, al·lèrgies, insolacions, etc.)

• Protegides i ben diferenciada del trànsit rodat

• Evita focus d’inseguretat ciutadana, provocats per la manca d’il·luminació, el vandalisme, 
apropiacions indegudes de l’espai...

• Cívica: l’ordenança de civisme defineix les normes que cal acomplir en els espais públics. Afavorir el 
civisme passa per una tasca educativa (de les famílies, les escoles, l’administració, les associacions), 
però també per la vigilància  i la sanció. El disseny dels espais públics ha de preveure mesures que 

facilitin l’ús cívic dels espais (ex. tenir suficients papereres).

• Emblemàtica: els parcs i les places poden contenir elements que l’identifiquin i els facin d’alguna 
manera únics. Un monument, una font, un mur decorat, un mosaic, una caseta o un determinat joc 

infantil poden esdevenir elements que fan més representatiu i singular un espai. 

• Comunitària i participativa: una plaça ideal és aquella que és concorreguda i àmpliament utilitzada. 

Sens dubte, compartir espais és també causa de conflictes, que cal  regular i gestionar de manera 

que esdevinguin una oportunitat per ‘créixer’ en convivència. Els parcs i les places també poden ser 
espais participatius, en la mesura que les persones s’impliquen en la seva creació, conservació i 
millora, passant de ser consumidors passius a co-responsables actius de l’espai públic. 

La tria dels diferents elements de la plaça han de tenir en compte aquests valors. La valoració tècnica i per 

part de les entitats que es farà de les propostes recollides durant els tallers es regiran també per aquests 

valors. 
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2. Els paviments
El paviment determina l’accessibilitat d’un espai, delimita els seus itineraris i 

usos. El paviment també té una gran importància estètica, per la multitud de 

colors i textures que pot aportar al paisatge urbà. 

• Els paviments han de garantir: 

• Comoditat a l’hora de transitar (a peu, amb bastó, cadira de rodes, cotxet...).

• Seguretat (antilliscant tant en sec com en mullat), tou en les zones de joc 

infantil. 

• Tenir canvis cromàtics que facilitin la visualització dels itineraris peatonals, 

l’organització dels espais, els canvis de nivell...

• Els paviments poden ser:

• Durs, especialment per a les zones de trànsit peatonal. 

• Formigó, que permet terres continuats (sense juntes), drenants i de 

diferents tonalitats

• Panot, de diferents bisells, gravats i colors 

• Empedrats (poc accessibles per a persones amb mobilitat reduïda)

• Terra compacta i sauló (poc accessibles per a persones amb mobilitat 

reduïda)

• Grava (poc accessibles per a persones amb mobilitat reduïda)

• Tous, especialment per a les zones de joc infantil o jardineria:

• Cautxú (continu o en rajoles), es consideren els més accessibles, segurs i 

higiènics 

• Gespa (natural o artificial)

• Sorra (permet el joc creatiu però presenta més problemes d’higiene)

• Restes vegetals (encenalls de fusta o crostes de coníferes). Són naturals i 

agradables però tenen problemes d’accessibilitat i manteniment. 

76



77

Cautxú continu

Cautxú en rajoles

Formigó drenant

Panot



3. La jardineria

La vegetació aporta vida, frescor, salut, caliu, color i olor, entre d’altres 
coses, a les places i parcs. 

La vegetació o jardineria d’un parc inclou, principalment, els arbres, les 
plantes i les flors, que poden:

• Estar integrades en els espais d´ús i de pas. Per exemple: arbres al llarg 
dels itineraris peatonals, al voltant dels bancs o de la zona de joc infantil 
per a donar ombra; gespa o restes vegetals com a paviment en àrees de 
joc o de descans, etc. En aquests casos, a més de la decoració, la 
jardineria té un valor d’ús: dóna ombra, permet gaudir del contacte amb 
la natura, aporta un paviment tou i de seguretat en cas de caigudes, etc.

• Estar ubicada en zones especifiques protegides i delimitades, 
generalment amb una funció principalment ornamental. Aquest és el cas 
per exemple de jardineres o parterres, que queden delimitades dels 
espais d’ús.

La vegetació d’un espai públic no ha d’obstruir en cap cas els itineraris 
peatonals ni implicar riscos per a les persones. 

Les espècies triades han d’evitar al·lèrgies i en la mesura del possible, 
generar brutícia en el terra. 

Actualment, estan sorgint parcs on es deixa créixer de manera bastant 
natural la vegetació, com a projecte ecològic que busca augmentar la 
biodiversitat dels espais. S’acostuma a fer en parcs grans on es pot destinar 
una àrea extensa exclusivament a aquesta finalitat. 
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Zona de gesta intregrada den zona de joc

Paviment fet amb restes de coníferes en zona de joc 
infantil

Arbres que donen ombraParterra
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4. Els jocs infantils
Els barris han de disposar de bons espais de joc per als infants. El joc és un dret legal reconegut als infants 

i las administracions han de garantir-los en quantitat, qualitat i varietat suficient. 

Els parcs infantils cobren encara més rellevància en entorns on el carrer ha deixat de ser espai de joc i 

proliferen estils de vida cada cop més sedentaris, també entre la població infantil. 

El joc ha de ser estimulant, educatiu, segur i accessible a infants amb discapacitat (física, psíquica o 

sensorial). Els parcs d’integració són aquells pensats per a què també els infants amb discapacitat puguin 
gaudir de la majoria dels elements de joc. 

Els parcs han d’aportar elements de joc per a diferents edats i aportar un ampli ventall d’experiències 
lúdiques. El joc ha d’incloure reptes que estimulen l’infant. 

Es recomana:

• Elements de joc que permetin el seu ús conjunt a infants i adults, així com interactuar entre els 

infants (ex. tobogans amples, gronxadors ‘niu’….). 

• La combinació d’ elements de joc físic amb d’altres de joc sensorial, simbòlic i manipulatiu. 

• Incorporar altres elements com alguna font o tauleta

• Preveure la possibilitat de contacte amb la natura (a través de les plantes, l’herba, els arbres, 
l’aigua...). 

• Garantir una bona combinació de sol i ombra. 

• Reservar zones per a pares i acompanyants, que permetin vigilar amb facilitat i relacionar-se entre 

ells. 

• Deixar espai suficient entre els diferents elements de joc a la circulació còmoda d’infants i adults. 

• Ubicar la zona infantil en una zona ben separada del trànsit rodat.

• Posar alguna barrera de protecció al voltant de la zona de joc infantil

• Els elements de joc han de ser resistents, de manera que no requereixin un manteniment constant. 
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Jocs físics que impliquen repte, aprofiten els desnivells del terreny 
i poden ser utilitzats per varis infants alhora.
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Jocs físics que impliquen repte, poden ser utilitzats per varis infants alhora 
i impliquen la col·laboració o aporten experiències conjuntes.
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Exemple de combinació de sol i ombra en parc infantil i paviments tous 
diversos

Joc integrat que inclou elements físics, simbòlics (caseta), sensorials, etc.
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Jocs simbòlics i cognitius Joc creatiu i manipulatiu

Joc creatiu i manipulatiu
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5. El mobiliari urbà
El mobiliari urbà d’una plaça inclou: la il·luminació, els bancs, les papereres, les fonts, les 
estructures per donar ombra, les pilones etc. També s’inclou com a mobiliari urbà els quioscos, 
els WC públics, els contenidors, els aparcabicis, etc. 

Alguns aspectes principals a tenir en compte en el disseny del mobiliari urbà són: 

• Il·luminació: poden posar-se fanals o punts de llum a peu de terra o en laterals. És 
important que la il·luminació ressalti els itineraris peatonals i que no deixi cap zona de la 
plaça sensiblement més fosca. Cal evitar que la vegetació pugui tapar els punts de llum i 
cal vetllar per l’eficiència energètica de la il·luminació. La il·luminació pot ser de diferents 
colors. 

• Bancs: els bancs han de ser ergonòmics. Són preferibles aquells que compten amb 
respatller i reposabraços. És important que al menys part dels bancs estiguin ubicats sota 
l’ombra i que al seu costat hi hagi lloc per ubicar un cotxet o una cadira de rodes. Alguns 
dels bancs poden estar distribuïts de manera que afavoreixin la conversa entre vàries 
persones, mentre que d’altres poden situar-se de manera que afavoreixin més 
l’observació o la tranquil·litat. 

• Els bancs, com els arbres, els fanals o papereres, no han d’obstaculitzar les zones de 
pas. 

• Papereres: les papereres han d’estar estratègicament distribuïdes allà on possiblement 
pot haver més concentració o pas de persones, així com al costat dels bancs. Les 
papereres han d’estar a una accessible i poden diferenciar entre tipus de brossa, per 
afavorir el reciclatge. És important que les papereres es destaquin, fomentant el seu ús.

• Fons: les fonts poden ser de tipus ornamental, lúdiques (són en sí un element de joc) o 
destinades a facilitar que la gent pugui beure. Han de ser accessibles tant a adults com 
infants i també a persones amb mobilitat reduïda. 

• Pilones (o jardineres): En carrers de plataforma única, les zones de pas peatonal han 
d’estar separades del trànsit rodat per jardineres o pilones.

Les places poden tenir altres elements destinats a donar identitat a la plaça, com poden ser 
monuments o qualsevol tipus d’art urbà. Tot i no ser mobiliari, també es poden decorar els 
murs amb murals pintats. 
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Il·luminació elevada i a peu de terra

Delimitació 
d’un espai 
infantil amb 
pilones

Exemple d’art mural en una plaça
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Banc accessible i recomanació de disposició del mobiliari urbà al 
llarg d’una zona de pas

Paperera destacada
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5. Consideracions finals
En aquest apartat final volem posar de manifest algunes consideracions 
relatives al propi procés participatiu: 

La recollida d’idees i propostes no s’ha de viure com una competició 
(propostes guanyadores versus propostes perdedores). Totes les propostes 
ajuden a generar debat i noves idees i per tant a madurar el projecte final. 

El projecte final de plaça es farà tenint en compte el valor social de la plaça i 
la cobertura del màxim nombre d’interessos de la població que 
previsiblement en farà ús. La decisió final es farà per consens democràtic, és 
a dir per votació.

D’altra banda, cal advertir que algunes idees poden no ser viables per: 

• Portar associat un cost econòmic massa elevat

• Requerir un manteniment posterior massa costós

• Incomplir alguna normativa

• No ser possibles per les limitacions d’espai, desnivell, entorn, etc. de la 
plaça

• Ser contraris a criteris d’espai públics que han de ser comuns a tot el 
barri

Per tant, les propostes seran presses en consideració, però hauran de 

passar posteriorment per un filtre tècnic que determini la seva viabilitat. 
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3. Informe dels tallers de codisseny

Proposta 1. Plaça orientada a petita infància i gent gran

Proposta 2. Intergeneracionalitat i identitat

Proposta 3. Plaça jardí

Proposta 4. Plaça de la tirolina

Proposta 5. Parc d’aventura
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Proposta 1. Plaça orientada a petita infància 
i gent gran

El grup va posar en el centre del disseny de la plaça als infants més petits (0-3), que consideren que 
seran els usuaris principals, donat que hi ha una escola bressol propera a la plaça i donat que infants 
d’altres edats ja acostumen a jugar en altres places. En aquets sentit, han donat pes a la zona infantil 
del centre de la plaça, prioritzant jocs per a més petits, i creant elements que creen cercle de protecció 
al voltant d’aquesta zona de joc. A més de la petita infància, s’ha donat també centralitat a la gent gran, 
preservant els usos actuals que fa de la plaça.

ZONA 1 – Part inferior - Passeig Andalusia
Continuïtat d’usos: zona de descans per la gent gran i espai suficient per ubicar activitats itinerants. 

• PAVIMENT: formigó antilliscant (pensant en la gent gran)
• JARDINERIA:  conservació de l’arbrat actual 
• MOBILIARI:

 Filera de bancs de formigó que separin aquesta zona de la zona central de la plaça (seients a banda i 
banda)

 Bancs a prop dels arbres per aprofitar l’ombra

ZONA 2 – Centre de la plaça
Zona destinada principalment a jocs infantils (es vol donar especial prioritat als infants més petits tenint en 
compte que hi ha una escola bressol a prop i que els infants més grans tenen altres espais propers)

• PAVIMENT: terra principalment de cautxú
• JARDINERIA: arbres i parterres que envoltin els jocs infantils i que donin ombra
• MOBILIARI 

• Bancs per afavorir la vigilància dels infants
• Font

• JOCS INFANTILS
• Sorral
• Jocs col·lectius 
• Taula de ping-pong a prop de filera de bancs de formigó 

• TALÚS 
• Joc d’escalada que connecti amb la zona 4 de la plaça
• Tobogan evitant sol directe
• Resta de talús de zona verda: gespa, arbres i vegetació en general

• PLATAFORMA ÚNICA: situar pilones per separar la zona de vianants de la zona de circulació de vehicles

ZONA 3 – Part superior - Carrer Barcelona 

• MOBILIARI
• Fanals
• Barana de protecció sobre el mur
• Posar un petit pipican per a evitar l’entrada dels gossos a la plaça 

ZONA 4 – Terrassa accés als locals 
Es vol potenciar que sigui una zona de trobada  i tranquil·la per a joves i famílies.

• MOBILIARI: 
• Bancs 

• JARDINERIA: ampliar l’arbrat

ZONA 5 –Camí d’accés a la Terrassa

• MUR:
• Pintar una història/conte o posar el nom de la plaça comptant amb la 

participació d’infants i ciutadans 
• Reservar una part del mur per posar-hi una pissarra
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Proposta 2. Intergeneracionalitat i identitat

El grup ha ideat una plaça bastant intergeneracionals: preveu zones diferenciades però a l’hora interconectades, per a 
diferents edats. S’inclou una zona de joc més infantil i protegida pels arbres en la punta sud de la plaça, que 
prossegueix amb una zona de joc més intrèpid i elements per a la pràctica de cal·listenia. Preserva també l’espai actual 
per a gent gran. La plaça incorpora elements importants per donar idiosincràsia a la plaça, com un skyline de tot el barri 
i iluminació ornamental en diferents punts.

ZONA 1: Part inferior - Passeig Andalusia

• JARDINERIA: conservació de l’arbrat actual i zona verda amb flors (talús al costat de 
les escales) Aclariment: els arbres a tocar a façana, tenint en compte que no 
proporcionen ombra, es podrien treure si es considera convenient

• MOBILIARI:
• Bancs en diferents posicions però sense ocupar tot l’espai, afavorint la 

realització de possibles activitats.
• Papereres
• Font
• Il·luminació

ZONA 2 – Centre de la plaça
Zona destinada principalment a jocs infantils per als més petits.

• PAVIMENT: terra principalment de cautxú
• JARDINERIA:  potenciar la zona d’arbres en l’angle d’accés a la plaça del carrer Barcelona i 

Travesseres, aprofitant, així, el màxim l’ombra. 
• MOBILIARI: 

• Bancs per afavorir la vigilància dels infants
• Font
• Papereres

• JOCS INFANTILS
• Sorral
• Jocs infantils per als més petits

• TALÚS: 
• Jocs d’escalada 
• Tobogans
• Zona verda: gespa, flors i algun arbre

• PLATAFORMA ÚNICA: 
• Habilitar en alguna zona propera les places d’aparcament que es treguin 
• Il·luminació de terra que delimiti i senyalitzi la zona de vianants de la zona de 

circulació de vehicles 

ZONA 3 – Part superior - Carrer Barcelona 

• PAVIMENT: 
• Natural amb escorça 
• Zona ET amb paviment dur  

• MOBILIARI: 
• Bancs en diferents posicions 
• Sobre de la ET un banc, com a mirador a la plaça 

ZONA 4 – Terrassa accés als locals 
Es vol potenciar que sigui una zona de trobada per a joves. 

• MOBILIARI: 
• Estructura de cal·listènia, per fomentar l’esport tant pels infants com per persones 

de mitjana edad (si no es possible la col·locació en aquesta zona, es proposa el 
centre de la plaça com a alternativa) 

• Papereres
• Zona ben il·luminada

• PAVIMENT: terra tou sota la cal·listènia

ZONA 5 –Camí d’accés a la terrassa
• MUR

• Pintar un skyline
• Línia de llum a sota que il·lumini la pintura
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Proposta 3. Plaça Jardí

El grup es va orientar a crear una ‘plaça Jardí’ on el fil conductor és la importància dels arbres i la vegetació - donant 
prioritat a les espècies que creixen espontàniament a la plaça - i preveient diferents tipus de mosaics i pintures murals 
que reforcin la imatge d’un jardí. El grup també va aportar diferents idees vinculades al foment del civisme, la 
sostenibilitat, la participació i la creativitat, que quedarien integrades en la plaça. 

ZONA 2 – Centre de la plaça
Es potencia el joc infantil en aquesta zona.

• PAVIMENT: combinar dos tipus de paviment, un de tou que inclogui jocs pintats al terra i un altre de mosaic tipus 
Gaudí

• JARDINERIA:  arbres que donin ombra a la zona de joc
• MOBILIARI

• Bancs 
• Font amb forma de rellotge solar
• Paperera destacada (línia de tir de bàsquet pintada al terra)
• Il·luminació: fanals amb sensor que intensifiqui la il·luminació amb la presència de la gent, especialment 

en racons que poden ser objecte de vandalisme i/o fanals solars
• JOCS INFANTILS: 

• Sorral en forma de triangle de pizza, situat a l’angle del carrer Barcelona i Travessia
• Estructures de joc a la part més central

• TALÚS
• Jocs d’aventura situats a la part inferior de la terrassa: jocs d’escalada i un tobogan (prop de les escales 

per afavorir el ús dels més petits) 
• Murals artístics, en la part inferior del camí, que tinguin continuació amb el terra de mosaic
• Flors san Diego

• PLATAFORMA ÚNICA: filera d’arbres i flors San Diego que delimitin la zona de vianants de la zona de circulació 
de vehicles

ZONA 1: Part inferior - Passeig Andalusia
Continuïtat d’usos d’aquesta zona: espai per la gent gran i per activitats itinerants

• PAVIMENT: pintar taulell d’escacs al terra
• JARDINERIA: conservació de l’arbrat actual
• MOBILIARI:

• Bancs col·locats a l’ombra dels arbres  
• Il·luminació de la zona
• Senyalització: col·locar cartells que convidin al civisme (prohibit gossos, prohibit jugar a pilota) i pintar un 

quadre artístic a la façana que demani respecte al descans dels veïns (cal tenir en compte que és una 
propietat privada)

ZONA 3 – Part superior - Carrer Barcelona 

• MOBILIARI
• Aparcament de bicicletes que sigui més visible que l’actual

ZONA 4 – Terrassa accés als locals 

• JARDINERIA: 
• Conservació de l’arbrat actual i afegir-ne d’altres 
• Parterre amb vegetació
• Flors San Diego (ja que en aquesta zona creixen de manera espontània moltes flors “Sant Diego”, es 

proposa convertir-la en la planta ornamental per excel·lència de la plaça)
• MOBILIARI:

• Papereres
• Bancs al voltant del parterre
• Il·luminació

També es proposa fer una imprimació a la façana fins uns 3 metres d’alçada, amb pintura especial contra grafits, 
pintura que facilita netejar-los (cal tenir en compte que és una propietat privada)

ZONA 5 –Camí d’accés a la terrassa

Il·luminació de led que il·luminin els murals del talús 

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 5. Documentació tècnica



Proposta 4. Plaça de la ‘tirolina’

La plaça preveu alguns elements innovadors i que podrien esdevenir molt representatius de la plaça, com una tirolina
que baixa pel talús en la seva part més alta, o una sèrie de bancs modulars a la part superior que podrien ser decorats 
en forma de mosaic a través d’un procés participatiu. Inclou també elements innovadors, com punts de ‘pipi-can’ (tipus 
escocell) en punts previs a l’entrada de la plaça. Pel que fa a la resta d’espais, es prioritza donar continuïtat als usos 
actuals, tot i que millorant-los (conservar al màxim arbres existents, reacondicionar la zona de repòs per a gent gran, 
zona de xurreria, punt de trobada de joves en plaça superior, etc.).

ZONA 1: Part inferior - Passeig Andalusia

• PAVIMENT: terra de formigó de color o algun dibuix
• JARDINERIA: conservació de l’arbrat actual i afegir-ne d’altres
• MOBILIARI:

• Bancs: combinació de bancs allargats i individuals, en diferents posicions creant 
fòrum 

• Il·luminació: zona ben il·luminada
• JOCS INFANTILS: taula de ping-pong (zona arbres antics)
• USOS: espai suficient per ubicar activitats itinerants 

ZONA 2 – Centre de la plaça
Es potencia el joc infantil en aquesta zona.

• PAVIMENT: tou 
• JARDINERIA: arbres que donin ombra als jocs infantils
• MOBILIARI

• Font: situar 2 fonts amb sistema d’estalvi d’aigua
• Papereres situades als punts d’entrada a la plaça 
• Il·luminació

• JOCS INFANTILS
• Sorral (davant del banc integrat al talús)
• Jocs col·lectius

• TALÚS
• Elements d’aventura situats a la part inferior de la terrassa: jocs 

d’escalada, un tobogan i tirolina
• Vegetació i arbres
• Finalitzar el talús amb un banc integrat

ZONA 3 – Part superior - Carrer Barcelona 
En punts propers a les entrades de la plaça col·locar pipi-cans petits (tipus circular 
amb tòtem i amb perímetre tancat) per evitar les deposicions a la plaça.

• MOBILIARI
• Bancs modulars que permetin mirar tant a la calçada com cap a la plaça. 

Els bancs es podrien decorar mitjançant un procés participatiu 
• JARIDNERIA: augmentar l’arbrat d’aquesta zona

ZONA 4 – Terrassa accés als locals 
En aquesta zona es potencia el joc infantil comunicant-se amb la part central.

• PAVIMENT: dur amb jocs tradicionals pintats al terra (tipus xarranca)
• JARDINERIA: conservació de l’arbre actual
• MOBILIARI:

• Bancs al voltant de l’arbre situats en diferents direccions

ZONA 5 –Camí d’accés a la terrassa

• MOBILIARI: 
• Il·luminació amb punts de llum laterals 

• MUR
• Posar pissarra a la zona propera a la terrassa per afavorir el joc 

infantil i educatiu

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 5. Documentació tècnica



Proposta 5. Parc d’aventura

Aquesta proposta de plaça la titulen ‘Parc d’aventura’. La proposta aposta per concentrar tot l’espai de joc al llarg del 
talús, afavorint sobre tot el joc ‘intrèpid’, tot i que adaptat a diferents edats. La resta de l’espai de la plaça quedaria 
diàfan, si bé amb un sòl molt colorit que ambientaria la plaça en un context de bosc o selva, envoltat d'arbres. A la resta 
dels espais, es prioritza també el colorit, tot i que conservant els usos actuals. 
Es sol·licita també augmentar l’amplitud del camí que va als locals, per tal de permetre càrregues i descàrregues. 

ZONA 1: Part inferior - Passeig Andalusia

• PAVIMENT: dur amb un dibuix pintat (exemple: taulell d’escacs)
• JARDINERIA: conservació de l’arbrat actual
• MOBILIARI:

• Bancs: al voltant dels arbres
• Il·luminació
• Papereres 
• Aparells d’exercici físic per totes les edats

ZONA 2 – Centre de la plaça
Es potencia el joc infantil en la zona del talús deixant lliure la superfície del centre de la plaça d’estructures 
lúdiques d’aventura (tipus de joc poc present al barri)

• PAVIMENT: cautxú continu formant una composició atrevida de colors: Arc de Sant Martí, riu, cascades, 
ocells... (imitant una selva o un bosc, seguint el model d’aventura de plaça)

• JARDINERIA: molts arbres envoltant la plaça 
• MOBILIARI: taula de pícnic (per berenar, per exemple)
• JOCS INFANTILS: itinerari de fusta musical i un sorral
• TALÚS: jocs d’aventura (tobogan ondulat, de tub, elements d’escalada) aprofitant el desnivell 
• PLATAFORMA ÚNICA: filera d’arbres que delimitin la zona de vianants de la zona de circulació de 

vehicles. Trobar alternativa als llocs d’aparcament que es treguin

ZONA 3 – Part superior - Carrer Barcelona 

• MOBILIARI: 
• Bancs
• Il·luminació
• Papereres 

ZONA 4 – Terrassa accés als locals 
Potenciar aquesta zona com a punt de trobada de joves posant punt wifi i com a zona d’activitats per 
les entitats que s’ubiquen al local proper.

• MOBILIARI: 
• Bancs
• Papereres 

ZONA 5 –Camí d’accés a la terrassa
Modificació important: ampliació del camí per permetre l’entrada de cotxes de càrrega i descàrrega als locals 
comercials o al local d’entitats. La rampa actualment està planificada 1,8 i hauria de passar a ser 2,5m.

• MOBILIARI
• Il·luminació continua al llarg de tot el camí

• MUR
• Posar pissarra a la part més propera a la terrassa 
• Pintat multicolor

Procés participatiu per dissenyar la nova Plaça de l’Esbarjo Annex 5. Documentació tècnica
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Proposta 1. Plaça per petits i grans

El grup ha centrat el disseny de la plaça en la petita infància (0-3 anys), considerant-los els usuaris principals, donat que hi ha una

escola bressol propera a la plaça i donat que infants d’altres edats ja acostumen a jugar en altres places. En aquest sentit, han

donat pes a la zona infantil del centre de la plaça, prioritzant jocs per a més petits, i creant elements que formen cercle de protecció

al voltant d’aquesta zona de joc. A més de la petita infància, s’ha pensat també en la gent gran, preservant els usos actuals que fa

de la plaça.
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PAVIMENT: formigó antilliscant (pensant en la gent gran)
JARDINERIA: conservació de l a at actual
MOBILIARI:

Filera de bancs de formigó que separin aquesta zona de la zona
central de la plaça (seients a banda i banda)

Bancs a prop dels arbres per aprofitar l o a

ZONA 1 – Part inferior - Passeig Andalusia

Continuïtat d usos: zona de descans per la gent gran i espai suficient per ubicar activitats itinerants.

• PAVIMENT: terra principalment de cautxú
• JARDINERIA: arbres i parterres que envoltin els jocs infantils i que donin ombra
• MOBILIARI

• Bancs per afavorir la vigilància dels infants
• Font

• JOCS INFANTILS
• Sorral tancat*
• Jocs col·lectius
• Taula de ping-pong a prop de filera de bancs de formigó

• TALÚS
• Joc d es alada que connecti amb la zona 4 de la plaça
• Tobogan evitant sol directe
• Resta de talús de zona verda: gespa, arbres i vegetació en general

• PLATAFORMA ÚNICA: situar pilones per separar la zona de vianants de la zona de
circulació de vehicles

ZONA 2 – Centre de la plaça

Zona destinada principalment a jocs infantils (es vol donar especial prioritat als infants més petits tenint en compte que hi ha una escola
bressol a prop i que els infants més grans tenen altres espais propers)

*Per matenir en condicions higièniques el sorral cal que estigui protegit el seu accés amb una tanca
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MOBILIARI
Fanals
Barana de protecció sobre el mur
Posar un petit pipican per a evitar l e t ada dels gossos a la

plaça *

ZONA 3 – Part superior – Carrer Barcelona

*Des de l’À ea de Serveis es consultarà a altres municipis la viabilitat d’a uest element

MOBILIARI: 
Bancs 

JARDINERIA: ampliar l a at

ZONA 4 – Terrassa accés als locals

Es vol potenciar que sigui una zona de trobada  i tranquil·la per a joves i famílies.

MUR: 
Pintar una història/conte o posar el nom de la plaça

comptant amb la participació d i fa ts i ciutadans
Reservar una part del mur per posar-hi una pissarra

ZONA 5 – Camí d’accés a la terrassa
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El grup ha ideat una plaça bastant intergeneracionals: preveu zones diferenciades però a l ho a interconnectades, per a diferents edats. S i lou una

zona de joc més infantil i protegida pels arbres en la punta sud de la plaça, que prossegueix amb una zona de joc més intrèpid i elements per a la

pràctica de cal·listènia. Preserva també l espai actual per a gent gran. La plaça incorpora elements importants per donar idiosincràsia a la plaça, com

un skyline de tot el barri i il·luminació ornamental en diferents punts.

Proposta 2. Intergeneracionalitat i identitat 
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ZONA 1 – Part inferior - Passeig Andalusia

JARDINERIA: conservació de l a at actual i zona verda amb flors (talús
al costat de les escales) Aclariment: els arbres a tocar a façana,
tenint en compte que no proporcionen ombra, es podrien treure si
es considera convenient

MOBILIARI:
Bancs en diferents posicions però sense ocupar tot l espai,

afavorint la realització de possibles activitats.
Papereres
Font
Il·luminació

PAVIMENT: terra principalment de cautxú
• JARDINERIA: potenciar la zona d a es en l a gle d a s a la plaça del carrer Barcelona i

Travesseres, aprofitant, així, el màxim l o a.
• MOBILIARI:

• Bancs per afavorir la vigilància dels infants
• Font
• Papereres

• JOCS INFANTILS
• Sorral tancat*
• Jocs infantils per als més petits

• TALÚS:
• Jocs d es alada
• Tobogans
• Zona verda: gespa, flors i algun arbre

• PLATAFORMA ÚNICA:
• Habilitar en alguna zona propera les places d apa a e t que es treguin
• Il·luminació de terra que delimiti i senyalitzi la zona de vianants de la zona de

circulació de vehicles

ZONA 2 – Centre de la plaça

Zona destinada principalment a jocs infantils per als més petits.

*Per matenir en condicions higièniques el sorral cal que estigui protegit el seu accés amb una tanca
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MUR
Pintar un skyline 
Línia de llum a sota que il·lumini la pintura

MOBILIARI:
Estructura de cal·listènia, per fomentar l espo t tant pels infants

com per persones de mitjana edat (si no es possible la
col·locació en aquesta zona, es proposa el centre de la plaça
com a alternativa)

Papereres
Zona ben il·luminada

PAVIMENT: terra tou sota la cal·listènia

ZONA 3 – Part superior – Carrer Barcelona

ZONA 4 – Terrassa accés als locals

ZONA 5 – Camí d’accés a la terrassa

PAVIMENT:
Natural amb escorça*
Zona ET amb paviment dur

MOBILIARI:
Bancs en diferents posicions
Sobre de la ET un banc, com a mirador a la plaça

*Per la inclinació del terreny en aquesta zona no es valora viable la seva instal·lació.
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El grup es va orientar a crear una plaça Ja dí on el fil conductor és la importància dels arbres i la vegetació - donant prioritat a les espècies que

creixen espontàniament a la plaça - i preveient diferents tipus de mosaics i pintures murals que reforcin la imatge d u jardí. El grup també va

aportar diferents idees vinculades al foment del civisme, la sostenibilitat, la participació i la creativitat, que quedarien integrades en la plaça.

Proposta 3. Plaça Jardí
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ZONA 1 – Part inferior - Passeig Andalusia

PAVIMENT: pintar taulell d es a s al terra
JARDINERIA: conservació de l a at actual
MOBILIARI:

Bancs col·locats a l o a dels arbres
Il·luminació de la zona
Senyalització: col·locar cartells que convidin al civisme (prohibit gossos,

prohibit jugar a pilota) i pintar un quadre artístic a la façana que demani
respecte al descans dels veïns (cal tenir en compte que és una propietat

privada)

Co ti uïtat d usos d a uesta zo a: espai pe  la ge t g a  i pe  a tivitats iti e a ts

ZONA 2 – Centre de la plaça

• PAVIMENT: combinar dos tipus de paviment, un de tou que inclogui jocs pintats al terra i un altre de mosaic
tipus Gaudí

• JARDINERIA: arbres que donin ombra a la zona de joc
• MOBILIARI

• Bancs
• Font amb forma de rellotge solar (separant zona 1 i 2)
• Paperera destacada (línia de tir de bàsquet pintada al terra)
• Il·luminació: fanals amb sensor que intensifiqui la il·luminació amb la presència de la gent, especialment

en racons que poden ser objecte de vandalisme i/o fanals solars
• JOCS INFANTILS:

• Sorral tancat* en forma de triangle de pizza, situat a l a gle del carrer Barcelona i Travessia
• Estructures de joc a la part més central

• TALÚS
• Jocs d ave tu a situats a la part inferior de la terrassa: jocs d es alada i un tobogan (prop de les escales

per afavorir el ús dels més petits)
• Murals artístics, en la part inferior del camí, que tinguin continuació amb el terra de mosaic
• Flors san Diego

• PLATAFORMA ÚNICA: filera d a es i flors San Diego que delimitin la zona de vianants de la zona de circulació
de vehicles
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JARDINERIA:
Conservació de l a at actual i afegir-ne d alt es
Parterre amb vegetació
Flors San Diego

MOBILIARI:
Papereres
Bancs al voltant del parterre
Il·luminació

També es proposa fer una imprimació a la façana fins uns 3 metres d alçada,
amb pintura especial contra grafits, pintura que facilita netejar-los (cal tenir en
compte que és una propietat privada)

ZONA 3 – Part superior – Carrer Barcelona

ZONA 4 – Terrassa accés als locals

ZONA 5 – Camí d’accés a la terrassa

MOBILIARI
Aparcament de bicicletes que sigui més visible que l a tual

Il·luminació LED projectada als murals del talús
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La plaça preveu alguns elements innovadors i que podrien esdevenir molt representatius de la plaça, com una tirolina que baixa pel talús en la seva

part més alta, o una sèrie de bancs modulars a la part superior que podrien ser decorats en forma de mosaic a través d u procés participatiu. Inclou

també elements innovadors, com punts de pipi- a (tipus escocell) en zones d e t ada a la plaça. Pel que fa a la resta d espais, es prioritza donar

continuïtat als usos actuals, tot i que millorant-los (conservar al màxim arbres existents, reacondicionar la zona de repòs per a gent gran, zona de

xurreria, punt de trobada de joves a la part superior de la plaça, etc.).

Proposta 4. Plaça de la “tirolina”
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ZONA 1 – Part inferior - Passeig Andalusia

• PAVIMENT: terra de formigó de color o algun dibuix
• JARDINERIA: conservació de l a at actual i afegir-ne d alt es
• MOBILIARI:

• Bancs: combinació de bancs allargats i individuals, en diferents posicions
creant fòrum

• Il·luminació: zona ben il·luminada
• JOCS INFANTILS: taula de ping-pong (zona arbres antics)
• USOS: espai suficient per ubicar activitats itinerants

ZONA 2 – Centre de la plaça

PAVIMENT: tou
JARDINERIA: arbres que donin ombra als jocs infantils
MOBILIARI

Font: situar 2 fonts amb sistema d estalvi d aigua
Papereres situades als punts d e t ada a la plaça
Il·luminació

JOCS INFANTILS
Sorral tancat (davant del banc integrat al talús)
Jocs col·lectius

TALÚS
Elements d ave tu a situats a la part inferior de la terrassa: jocs

d es alada, un tobogan i tirolina *
Vegetació i arbres
Finalitzar el talús amb un banc integrat

*Segons normativa vigent, instal·lar la tirolina a la plaça no permetria la instal·lació d’alt es elements de joc.
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MOBILIARI:
Il·luminació amb punts de llum laterals

MUR
Posar pissarra a la zona propera a la terrassa per afavorir el joc

infantil i educatiu

PAVIMENT: dur amb jocs tradicionals pintats al terra (tipus
xarranca)

JARDINERIA: conservació de l a e actual
MOBILIARI:

Bancs al voltant de l a e situats en diferents direccions

En aquesta zona es potencia el joc infantil comunicant-se amb la part central.

ZONA 3 – Part superior – Carrer Barcelona

ZONA 4 – Terrassa accés als locals

ZONA 5 – Camí d’accés a la terrassa

.
• MOBILIARI

• Bancs modulars que permetin mirar tant a la calçada com cap a la plaça. Els
bancs es podrien decorar mitjançant un procés participatiu

• En punts propers a les entrades de la plaça col·locar pipi-cans petits (tipus
circular amb tòtem i amb perímetre tancat) per evitar les deposicions a la plaça*

• JARIDNERIA: augmentar l a at d a uesta zona

*Des de l’À ea de Serveis es consultarà a altres municipis la viabilitat d’a uest element
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Aquesta proposta de plaça la titulen Pa d ave tu a . La proposta aposta per concentrar tot l espai de joc al llarg del talús, afavorint sobretot el

joc i t pid , tot i que adaptat a diferents edats. La resta de l espai de la plaça quedaria diàfan, si bé amb un sòl molt colorit que ambientaria la

plaça en un context de bosc o selva, envoltat d'arbres. A la resta dels espais, es prioritza també el color, tot i que conservant els usos actuals.

Es sol·licita també augmentar l a plitud del camí que va als locals, per tal de permetre càrregues i descàrregues.

Proposta 5. Parc d’aventura 
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• PAVIMENT: cautxú continu formant una composició atrevida de colors: Arc de
Sant Martí, riu, cascades, ocells... (imitant una selva o un bosc, seguint el model
d ave tu a de plaça)

• JARDINERIA: molts arbres envoltant la plaça
• MOBILIARI: taula de pícnic (per berenar, per exemple)
• JOCS INFANTILS: itinerari de fusta musical i un sorral tancat*
• TALÚS: jocs d ave tu a (tobogan ondulat, de tub, elements d es alada)

aprofitant el desnivell
• PLATAFORMA ÚNICA: filera d a es que delimitin la zona de vianants de la zona

de circulació de vehicles. Trobar alternativa als llocs d apa a e t que es
treguin

ZONA 1 – Part inferior - Passeig Andalusia

ZONA 2 – Centre de la plaça

PAVIMENT: dur amb un dibuix pintat (exemple: taulell d es a s)
JARDINERIA: conservació de l a at actual
MOBILIARI:

Bancs: al voltant dels arbres
Il·luminació
Papereres
Aparells d exe i i físic per totes les edats

Es potencia el joc infantil en la zona del talús deixant lliure la superfície del centre de la plaça d est u tu es lúdiques d ave tu a (tipus de joc poc
present al barri)
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• MOBILIARI:
• Bancs
• Papereres

Potenciar aquesta zona com a punt de trobada de joves posant punt wifi i com a zona d a tivitats per les entitats que s u i ue al local proper.

MOBILIARI:
Bancs
Il·luminació
Papereres

ZONA 3 – Part superior – Carrer Barcelona

ZONA 4 – Terrassa accés als locals

ZONA 5 – Camí d’accés a la terrassa
Modificació important: ampliació del camí per permetre l e t ada de cotxes de càrrega i descàrrega als locals comercials o al local d e titats. La rampa
actualment està planificada 1,8 i hauria de passar a ser 2,5m.*

• MOBILIARI
• Il·luminació continua al llarg de tot el camí

• MUR
• Posar pissarra a la part més propera a la terrassa
• Pintat multicolor

*La taula tècnica-política no contempla la possibilitat de permetre l’accés rodat a la plaça per seguretat en la zona infantil.
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Aquesta proposta ha dissenyat una plaça amb diversos espais per diferents edats, concentrant el mobiliari urbà en la part central de la

plaça i deixant els accessos diàfans per donar sensació d a plitud i visibilitat. La plaça destaca per la diversitat d espai destinat al joc

col·lectiu.

Proposta A
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ZONA 1 – Part inferior - Passeig Andalusia

ZONA 2 – Centre de la plaça

• PAVIMENT: terra de formigó (prescindint del color gris)
• JARDINERIA: conservació de l a at actual
• MOBILIARI:

• Bancs: combinació de bancs allargats i individuals, en diferents
posicions creant fòrum

• Il·luminació: zona ben il·luminada
• Paperera
• Font amb sistema d estalvi d aigua (accessible per totes les edats)

• JOCS INFANTILS: taula de ping-pong1 (entre els arbres i la zona 2)
• USOS: espai suficient per ubicar activitats itinerants

PAVIMENT: tou al voltant de la zona de jocs (tenint en compte la normativa) i la resta formigó
JARDINERIA: arbres que donin ombra als jocs infantils
MOBILIARI

Font amb sistema d estalvi d aigua (accessible per totes les edats) situada al punt d a s a
la plaça

Papereres situades als punts d e t ada a la plaça
Il·luminació

JOCS INFANTILS
Sorral tancat (davant del banc integrat al talús)
Jocs col·lectius (al disseny es va ubicar un castell però la taula va decidir prescindir-ne per

l elevat cost d a uesta estructura i proposen substituir-lo per altres jocs col·lectius)
TALÚS

Elements d ave tu a situats a la part inferior de la terrassa: jocs d es alada, tobogan,
rocòdrom (no tirolina)

Vegetació i arbres (intentant respectar la vegetació autòctona com la flor de St Diego)
Finalitzar el talús amb un banc integrat (davant del sorral, prop accés carrer Barcelona)
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PAVIMENT: dur amb jocs tradicionals pintats al terra (tipus xarranca)
JARDINERIA: conservació de l a e actual
MOBILIARI:

Bancs al voltant de l a e que permetin la vigilància de la
zona de joc infantil

En aquesta zona es potencia el joc infantil comunicant-se amb la part central.

ZONA 3 – Part superior – Carrer Barcelona

ZONA 4 – Terrassa accés als locals

ZONA 5 – Camí d’accés a la terrassa

.
MOBILIARI

Bancs modulars que permetin mirar o seure a diferents direccions.
JARIDNERIA: augmentar l a at d a uesta zona

MOBILIARI:
Il·luminació LED amb punts de llum laterals per senyalitzar el camí

MUR
Posar pissarra a la zona propera a la terrassa per afavorir el joc

infantil i educatiu
Pintar skyline en la resta del mur
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La proposta aposta per concentrar tot l espai de joc al llarg del talús, afavorint sobretot el joc i t pid , tot i que adaptat a diferents edats. La

resta de l espai de la plaça quedaria diàfan, si bé amb un sòl molt colorit que ambientaria la plaça en un context de bosc o selva, envoltat

d'arbres. A la resta dels espais, es prioritza també el color, tot i que conservant els usos actuals.

Proposta B 
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• PAVIMENT: cautxú (sota els elements de joc situats al talús) i formigó drenant per la resta de
la plaça. El conjunt del terra ha de formar una composició atrevida de colors: Arc de Sant
Martí, riu, cascades, ocells... (imitant una selva o un bosc, seguint el model d ave tu a de
plaça)

• JARDINERIA: molts arbres envoltant la plaça donant ombra a la plaça (tenint en compte que la
plataforma única i la plaça han de quedar integrats)

• MOBILIARI:
• Font (accés carrer Barcelona)
• Zona ben il·luminada

• TALÚS:
• jocs d ave tu a (tobogan ondulat, de tub, elements d es alada, corda per trepar...)

aprofitant el desnivell. Es col·locarien els elements agrupant-los per edats (situant els
destinats a infants més petits a la zona de menys desnivell).

• Ciment de colors a la resta del talús amb dibuixos que continuïn cap al terra.
• Vegetació colorida

Es potencia el joc infantil en la zona del talús deixant lliure el centre de la plaça d est u tu es lúdiques per afavorir el passeig i el joc lliure.

ZONA 1 – Part inferior - Passeig Andalusia

ZONA 2 – Centre de la plaça

PAVIMENT: dur amb un dibuix pintat (exemple: taulell d es a s)
JARDINERIA: conservació de l a at actual
MOBILIARI:

Bancs: al voltant dels arbres creant fòrum
Il·luminació
Papereres
Aparells d exe i i físic per totes les edats (prop dels arbres i tocant la zona 2)
Taules (tipus picnic) amb jocs integrats (prop dels arbres i tocant al zona 2)
Font (entre zona 1 i 2)
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Potenciar aquesta zona com a punt de trobada de joves posant punt wifi i com a zona d a tivitats per les entitats que s u i ue al local proper.

• JARDINERIA: mantenir l a at
• MOBILIARI:

• Bancs
• Papereres

ZONA 3 – Part superior – Carrer Barcelona

ZONA 4 – Terrassa accés als locals

ZONA 5 – Camí d’accés a la terrassa

MOBILIARI:
Bancs modulars que permetin mirar o seure a diferents

direccions.
Il·luminació
Papereres

• MOBILIARI
• Il·luminació continua al llarg de tot el camí

• MUR
• Posar pissarra a la part més propera a la terrassa
• Pintat multicolor
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6. Renders de les propostes finalistes
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7. Home votació telemàtica
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Procés participatiu per dissenyar la nova plaça de l’Esbarjo de Bellavista

Òrgans de consens i 
seguiment:

1. Equip de Pla de Barris, 
Participació i Relacions 
Ciutadanes i 
Comunicació

2. Equip polític-tècnic

3. Taula d'Entitats per la 
Millora de Bellavista

4. Representats dels 
partits polítics 
municipals

Els òrgans de seguiment 
permeten donar 
transparència al procés i 
consensuar-lo des de 
diferents perspectives, 
contribuint a un diàleg 
plural i a una major 
transversalitat de la 
política de participació.

- 4 rondes de 
reunions: una 
per cada fase 
del procés.

Fase 1. Consens del 
procés i seguiment 
continuat

Fase 2. Diagnosi de la 
plaça, informació i 
invitació a participar

Triple objectiu:

1. Informar sobre el procés

2. Consultar les opinions
sobre la plaça actual i les
preferències per al futur.

3. Adherir persones a les
següents fases del
procés participatiu.

- 6 grups de debat

- 286 persones enquestades

- Porta a porta als domicilis

- Visita als comerços

- 164 persones adherides per 
continuar participant

Es prioritza l’aproximació a 
públics no habituats a 
participar mitjançant l’acció 
en el carrer i es vetlla per 
representar la diversitat del 
barri.

Fase 3. Co-disseny de la 
Plaça de l’Esbarjo

Sessions de disseny de 
propostes de plaça entre la 
ciutadania i arquitectes (co-
disseny), amb l’objectiu de 
generar propostes viables, 
innovadores i adequades 
als interessos, preferències 
i identitat de la població del 
barri.

- Informació via web i cartells

- 164 persones convocades 
directament (Fase 2)

- Creació de 5 propostes (5 
grups de treball i 42 persones 
participants)

El co-disseny permet un diàleg 
entre professionals i ciutadania, 
combinant expertesa tècnica amb 
experiència vivencial. 

S’ha treballat amb maquetes per 
ser un llenguatge plàstic 
accessible que afavoreix la 
participació en igualtat de 
condicions.

Fase 4. Selecció de la 
proposta final

- Validació tècnica de les 
propostes

- Pre-selecció de 2 propostes a 
la Taula d’Entitats amb la 
participació de portaveus de 
les propostes.

- Votacions presencials i 
telemàtiques. 

Per a facilitar la votació a tots 
els públics, s’habiliten vies 
tant telemàtiques (web, SAC) 
com presencials (carrer, 
equipaments i associacions. 
El mecanisme de votació és 
àgil i amè. 

Validació, pre-selecció i 
votació final de les 
propostes dissenyades 
a la Fase 3. 

S’há escollit una 
proposta final amb 855 
vots vàlids (998 
emesos)

Fase 5. Devolució de 
resultats

Difusió de resultats i del procés 
realitzat per diferents vies: 

- Presentació formal als 4 
òrgans de consens i 
seguiment

- Notícia al web de l’ajuntament
- Missatge directe a les 

persones adherides al procés

- Reportatge a Bellavista 
Informa

- Anunci al SAC

- Publicació al web de l’informe 
final del procés participatiu.
Es tanca el procés 
participatiu amb un exercici 
de devolució expressa dels 
resultats finals i del treball 
executat a totes les persones 
que d’una manera o altre han 
participat en el procés i de 
manera pública a tota la 
ciutadania. D’aquesta manera 
la participació obté un sentit 
final i una cloenda.

Retorn públic i per 
diferentes canals del 
resultat final del procés: 
tant de la proposta 
escollida com del 
conjunt del treball 
realitzat. 

8. Informe de resultats de les votacions
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