Amb la suport de

ACTA DE LA SESSIÓ INFORMATIVA
Data: 18/01/2021
Horari: 18:30 – 19:45
Lloc: Plataforma online Zoom

1. ASSISTÈNCIA
En total, van assistir 17 persones:
 3 veïns i 6 veïnes
 Ajuntament d’El Prat de Llobregat: Juan Pedro Pérez (1er Tinent d'alcalde d'Urbanisme),
Núria de Torres, Dani Medina i Anna Comella de l’àrea d’Urbanisme i Medi Ambient, Esther
Garcia (Regidora de Govern Obert, Innovació, Participació Ciutadana i Memòria Històrica),
Élida Roca i Montse López de l’àrea de Participació Ciutadana.
 Equal Saree: Julia Goula (empresa externa de disseny i dinamització del procés participatiu)

2. DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ
L’Ajuntament convoca la Sessió Informativa per explicar en què consistirà el procés participatiu.
S’expliquen els objectius, àmbit de participació, fases, espais de participació i calendari
proposats. Es convida a participar al veïnat de la plaça, al teixit associatiu, a les entitats de la
zona, als treballadors/es del CAP/CUAP i als usuaris i les usuàries del CAP/CUAP.
La sessió es realitza de manera virtual a través de la plataforma Zoom, i s’organitza en tres
moments: Benvinguda, Presentació del procés participatiu i Preguntes i aportacions de les
persones participants.


Benvinguda a càrrec del tinent d'alcalde d'Urbanisme Juan Pedro Pérez.

Explica que el procés participatiu “Imaginem la plaça 17 de setembre” deriva d’una proposta
dels pressupostos participatius del mandat anterior. Presenta les característiques i
preexistències de la plaça i del seu entorn més proper i mostra la necessitat fer arranjaments en
aquests espais. El procés participatiu i les posteriors obres de millora la plaça 17 de setembre i
el seu entorn formen part de les actuacions d’urbanisme de proximitat plantejades per part de
l’Ajuntament al Pla d’Actuació Municipal amb el desig de generar espais més oberts, amables,
confortables i pacificats per al veïnat. Destaca el valor de la participació com un treball
necessari que complementa i enriqueix la feina del servei tècnic aportant l’experiència i
necessitats del veïnat, veritables experts i expertes dels espais urbans de la ciutat.


Presentació del procés participatiu a càrrec de la regidora de Participació
Ciutadana Esther Garcia.

Explica els objectius del procés participatiu “Imaginem la plaça 17 de setembre” i el calendari de
les activitats. L’Objectiu principal del procés participatiu és definir criteris de disseny per millorar
i reorganitzar la plaça i els carrers del seu entorn per fer un entorn accessible i recuperar la plaça

1

Amb la suport de

pel veïnat. El resultat final del procés serà la transformació física de la plaça i del seu entorn.
L’àmbit físic de participació és la plaça 17 de setembre i el seu entorn format per C/de Girona,
C/d’Empúries i C/de Puigcerdà, delimitats pels C/de Jaume Casanovas i C/del Coronel Sant
Feliu. L’àmbit temàtic de participació inclou el grau de pacificació de l’entorn de la plaça així
com els usos i qualitats del espais i elements que conformen la plaça. Es recorda que l’edifici
del CAP i CUAP no és municipal tot i que es podrà treballar l’entorn d’aquest, la plaça i
accessos.
El procés està format per 4 fases principals:
· Fase 1_Treball previ. Treball de disseny i d’organització per part de l’Ajuntament i de l’empresa
externa Equal Saree.
· Fase 2_Diagnosi i informació. Aquesta fase comença amb la sessió informativa (objecte de
l’acta) i segueix amb l’enquesta per conèixer com es viu la plaça (disponible al Decidim i a
Cases d’en Puig en format paper).
· Fase 3_Propostes. Aquesta fase inclou el treball amb Infància i Adolescència a partir de
panells col·laboratius, la possibilitat de fer propostes al Decidim i a través de fitxes en format
paper disponibles a Cases d’en Puig i 2 tallers de propostes online per debatre i posar en comú
amb 2 temàtiques diferenciades (un primer taller sobre el grau de pacificació de l’entorn de la
plaça i un segon taller sobre els usos i qualitats de la plaça).
· Fase 4_Retorn. Es presentaran els resultats del procés.



Preguntes i aportacions

1. Es valora positivament la informació per xarxes socials. Es recomana fer més informació al carrer.
Élida Roca_ Informa que l’Ajuntament farà reforç de cartelleria i informació directe al comerç
de proximitat. Tenint en compte que el context obliga a fer un format digital a les Cases d’en
Puig s’ajudarà a les persones que vulguin participar a través de l’enquesta paper i la fitxa de
propostes.
2. Es valora molt positivament la oportunitat de participar sobre la millora de l’espai públic al Prat.
Es demana previsió temporal i econòmica de remodelació dels entorns del CAP i plaça.
Anna Comella_ Informa que la consignació prevista és de 1.500.000€ i que es preveu fer la
participació i redacció de projecte durant l’any 2021. Es preveu l’inici d’obres abans d’estiu
2022 i la finalització a finals del 2022.
3. Es demana si el projecte inclourà l’ampliació de voreres del C/d’Agramunt.
Es demana si hi ha la possibilitat de retirar vehicles per guanyar espai per vianants.
Anna Comella_ respon que els compromisos de l’equip de govern és transformar la ciutat en
una ciutat més amable i guanyar espai per als vianants i que, per tant, si que es contempla la
opció de treure cotxes.
Núria Torres_ Explica que per garantir l’accessibilitat de voreres s’haurà de treure una filera
d’aparcaments al C/Girona i C/d’Empúries. El procés de participació servirà per debatre
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sobre el grau de pacificació de l’entorn de la plaça, que pot anar des de l’ampliació de
voreres fins a la plataforma única.
Élida Roca_ Explica que la intervenció del C/Agramunt queda subjecte a la intervenció de la
plaça.
4. Es demana la diferència entre un carrer per vianants i un carrer amb plataforma única.
Núria de Torres_ Explica que als carrers amb plataforma única només accedeixen els cotxes
que tenen aparcament o els vehicles que necessiten carregar i descarregar. No s’entén com
un carrer de circulació de vehicles.
Juan Pedro Pérez_ Posa l’exemple de Salvat de Papasseit. I recorda la voluntat de
l’Ajuntament de guanyar espai per als vianants i veïnat i usuaris/es de la plaça.
5. Es pregunta si s’ha valorat la opció de fer aparcament soterrat
Núria de Torres i Juan Pedro Pérez_ explica que existeix un estudi previ que mostra que no
és viable i per tant no es contempla aquesta opció.
6. Es demana si es contempla la substitució de l’arbrat de la plaça ja que actualment una part de la
plaça es troba en ombra perpetua.
Núria de Torres_ Explica que la prioritat de l’Ajuntament és per norma general la de mantenir
l’arbrat existent sempre que es trobi en bon estat. S’observa que ala plaça 17 de setembre
els arbres són de fulla perenne i per tant fan ombra a l’hivern i a l’estiu. Es valorarà la seva
substitució parcial en funció dels resultats del procés participatiu. També s’estudiarà
l’informe de jardineria.

Les següents aportacions de veïns i veïnes s’han fet al principi de la sessió i no tenen resposta per
part de l’Ajuntament.
7. Es comparteix que les voreres d’accés a l’ambulatori són estretes i es troben en mal estat. Resulta
difícil passar amb cadira de rodes.
8. Es comenta que manca il·luminació. També s’exposa el desig de que la plaça sigui un espai més
saludable i verd.
9. Es recomana canviar la ubicació del pas de vianants proper a la farmàcia per adaptar-lo als
recorreguts habituals de les persones vianants.

Juan Pedro Pérez tanca la sessió agraint la participació i conclou que la plaça 17 de setembre
és un espai petit i que per repensar-la s’hauran de tenir en compte usos complementaris amb
les places veïnes, Plaça Catalunya i Jardins de la Pau.
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