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Enquesta de diagnosi
“Com vivim la plaça 17 de Setembre?”

ENQUESTA DE DIAGNOSI “COM VIVIM LA PLAÇA 17 DE SETEMBRE?”
Per respondre aquesta enquesta centra’t en la teva experiència com a persona vianant.

Dades
1 Gènere

5 Quina relació tens amb la plaça?

La identitat de gènere és la concepció que una persona té de si mateixa
com a masculina o femenina o, en alguns casos, les dues o cap.
Femení
Altres
Masculí

(resposta múltiple)
Visc a la mateixa plaça
Visc a menys de 10 minuts
caminant
Visc a més de 10 minuts
caminant

2 Edat
De 16 a 25 anys
De 26 a 35 anys
De 36 a 45 anys

De 46 a 65 anys
De 66 a 79 anys
80 anys o més

6 Pertanys a alguna entitat del barri? Quina?
Sí, especifica:
No

3 Lloc de naixement
El Prat
Àrea Metropolitana de Barcelona
Catalunya
Estat espanyol
Resta Unió Europea

Usos

Resta d’Europa
Àfrica
Amèrica
Àsia
Oceania

Els espais públics afavoreixen la trobada, la socialització i la vida de barri
quan són vitals i permeten fer activitats diverses.

7 Quin ús fas de la plaça?
(resposta múltiple)
Com a lloc de pas
Com a punt de trobada
Com a terrassa dels bars de
l’entorn
Per a anar al CAP / CUAP 17
de setembre
Per a passejar el gos
Per a descansar

4 Necessites algun suport per la teva mobilitat al carrer?
De quin tipus?
(resposta múltiple)
No necessito
Sí, itineraris de vianants
accessibles, sense barreres
arquitectòniques
Sí, faig ús de productes de
suport: bastó, caminador,
crossa, cadira de rodes, etc.

Treballo a prop de la plaça
Treballo al CUAP / CUAP 17 de
Setembre
Sóc usuari/a del CAP / CUAP
17 de Setembre

Sí, senyalització de fàcil
comprensió: lletra gran,
pictogrames, etc.
Sí, suport de guia o
acompanyament
Altres:

Per a fer esport
Per a cuidar d’algú
Per a acompanyar a infants a
jugar
Per a aparcar la bicicleta /
moto / cotxe
No la utilitzo
Altres:

8 Quins usos hauria de tenir la futura plaça?
(selecciona fins a 3 respostes)
Espai d’estada i descans
Espai de trobada i reunió
Espai de jocs de taula
Espai d’expressió artística i
cultural
Espai de jocs infantils
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Espai de jocs saludables
(esportius) per gent gran
No afegiria nous usos,
m’agraden els actuals
Altres:

ENQUESTA DE DIAGNOSI “COM VIVIM LA PLAÇA 17 DE SETEMBRE?”

Per respondre aquesta enquesta centra’t en la teva experiència com a persona vianant.

Percepcions
9 En el cas de respondre “Per a acompanyar a infants a jugar” a
la pregunta 7 i/o “Espai de jocs infantils” a la pregunta 8, indica
com es podria millorar la zona de jocs infantils de la plaça?

No totes les persones tenim les mateixes percepcions a l’espai urbà.
Aquestes depenen de les experiències personals que vivim segons el nostre
gènere, edat, classe social, origen, etc.

12 Durant el dia, com et sents a la plaça?

(resposta múltiple)
Ampliaria la zona de jocs infantils
Milloraria els tipus de jocs
infantils, que siguin accessibles
i inclusius
Milloraria l’accés a la zona de
jocs infantils

Em sento a gust
Em sento indiferent
No em sento a gust

Milloraria la zona de bancs per
persones acompanyants
M’agrada tal com és, no ho
milloraria

13 Durant la nit, com et sents a la plaça?
Em sento a gust
Em sento indiferent
No em sento a gust

10 En resum, quin caràcter t’agradaria que tingués la plaça?
(selecciona fins a 2 respostes)
Tranquil·la
Jugable
Natural

Cultural
Altres:

14 Durant la nit, valora la teva percepció de seguretat a la plaça:
Molt baixa
Baixa
Correcta

Entorn
L’entorn és l’àmbit format pels carrers que envolten la plaça del 17 de
setembre: C/de Girona, C/d’Empúries i C/de Puigcerdà, delimitats pels C/de
Jaume Casanovas i C/del Coronel Sant Feliu.

15 En el cas de respondre “No em sento a gust” a les preguntes
12 i 13 i/o respondre “Molt baixa” o “Baixa” a la pregunta 14
indica quins són els motius:

11 Com es pot millorar l’entorn de la plaça?

(selecciona fins a 3 respostes)

(selecciona les 2 més prioritàries)
Ampliar les voreres dels C/de
Girona i C/d’Empúries, des del
C/de Jaume Casanovas fins al
C/del Coronel Sant Feliu
Plataforma única en C/de
Girona i C/d’Empúries

Bona
Molt bona

Manca d’il·luminació, racons
foscos
Poca visibilitat
Voreres estretes
Obstacles a les voreres

Guanyar espai per a la plaça,
incorporant el C/de Puigcerdà
Plantar nou arbrat a les voreres
ampliades
M’agrada tal com és, no ho
milloraria
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Brutícia
Activitats conflictives
Poca vida als carrers
Manca d’assolellament
Altres:

ENCUESTA DE DIAGNOSIS “¿CÓMO VIVIMOS LA PLAZA 17 DE SETEMBRE?”
Para responder esta encuesta céntrate en tu experiencia como peatón/a.

Datos
1 Género

5 ¿Qué relación tienes con la plaza?

La identidad de género es la concepción que una persona tiene de
sí misma como masculina o femenina o, en algunos casos, las dos o
ninguna.
Femenino
Otros
Masculino

(respuesta múltiple)
Vivo en la misma plaza
Vivo a menos de 10 minutos
caminando
Vivo a más de 10 minutos
caminando

2 Edad
De 16 a 25 años
De 26 a 35 años
De 36 a 45 años

6 ¿Perteneces a alguna entidad del barrio? ¿Cuál?

De 46 a 65 años
De 66 a 79 años
80 años o más

Sí, especifica:
No

Usos

3 Lugar de nacimiento
El Prat
Área Metropolitana de Barcelona
Cataluña
Estado español
Resto Unión Europea

Resto de Europa
África
América
Asia
Oceanía

Los espacios públicos favorecen el encuentro, la socialización y la vida de
barrio cuando son vitales y permiten hacer actividades diversas.

7 ¿Qué uso haces de la plaza?
(respuesta múltiple)
Como lugar de paso
Como punto de encuentro
Como terraza de los bares del
entorno
Para ir al CAP / CUAP 17 de
setiembre
Para pasear al perro
Para descansar

4 ¿Necesitas algún apoyo para desplazarte en la calle?
¿De qué tipo?
(respuesta múltiple)
No necesito
Sí, itinerarios peatonales
accesibles, sin barreras
arquitectónicas
Sí, uso productos de apoyo:
bastón, caminador, muleta, silla
de ruedas, etc.

Trabajo cerca de la plaza
Trabajo en el CAP /CUAP 17 de
Setembre
Soy usuario/a del CAP / CUAP
17 de Setembre

Sí, señalización de fácil
comprensión: letra grande,
pictogramas, etc.
Sí, apoyo de guía o
acompañamiento
Otros:

Para hacer deporte
Para cuidar a alguien
Para acompañar a infantes a
jugar
Para aparcar la bicicleta / moto
/ coche
No la utilizo
Otros:

8 ¿Qué usos debería tener la futura plaza?
(selecciona hasta 3 respuestas)
Espacio de estar y descanso
Espacio de encuentro y reunión
Espacio de juegos de mesa
Espacio de expresión artística
y cultural
Espacio de juegos infantiles
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Espacio de juegos saludables
(deportivos) para personas
mayores
No añadiría nuevos usos, me
gustan los actuales
Otros:

ENCUESTA DE DIAGNOSIS “¿CÓMO VIVIMOS LA PLAZA 17 DE SETEMBRE?”

Para responder esta encuesta céntrate en tu experiencia como peatón/a.

Percepciones
9 En el caso de responder “Para acompañar a infantes a jugar”
en la pregunta 7 y/o “Espacio de juegos infantiles” en la
pregunta 8, indica ¿Cómo se podría mejorar la zona de juegos
infantiles de la plaza?

No todas las personas tenemos las mismas percepciones en el espacio
urbano. Éstas dependen de las experiencias personales que vivimos según
nuestro género, edad, clase social, origen, etc.

12 Durante el día, ¿Cómo te sientes en la plaza?

(respuesta múltiple)
Ampliaría la zona de juegos
infantiles
Mejoraría los tipos de juegos
infantiles, que sean accesibles
e inclusivos
Mejoraría el acceso a la zona
de juegos infantiles

Me siento a gusto
Me siento indiferente
No me siento a gusto

Mejoraría la zona de bancas
para personas acompañantes
Me gusta tal como es, no lo
mejoraría

13 Durante la noche, ¿Cómo te sientes en la plaza?
Me siento a gusto
Me siento indiferente
No me siento a gusto

10 En resumen, ¿Qué carácter te gustaría que tuviera la plaza?
(selecciona hasta 2 respuestas)
Tranquila
Jugable
Natural

14 Durante la noche, valora tu percepción de seguridad en la
plaza:

Cultural
Otros:

Muy baja
Baja
Correcta

Entorno

15 En el caso de responder “No me siento a gusto” en las
preguntas 12 y 13 y/o responder “Muy baja” o “Baja” en la
pregunta 14 indica ¿Cuáles son los motivos?:

El entorno es el ámbito formado por las calles que rodean la plaza 17 de
Setembre: C/de Girona, C/d’Empúries y C/de Puigcerdà, delimitadas por las
C/de Jaume Casanovas y C/del Coronel Sant Feliu.

(selecciona hasta 3 respuestas)

11 ¿Cómo se puede mejorar el entorno de la plaza?

Falta de iluminación, rincones
oscuros
Poca visibilidad
Aceras estrechas
Obstáculos en las aceras

(selecciona las 2 más prioritarias)
Ampliar las aceras de las C/de
Girona y C/d’Empúries, desde la
C/de Jaume Casanovas hasta la
C/del Coronel Sant Feliu
Plataforma única en las C/de
Girona y C/d’Empúries

Buena
Muy buena

Ganar espacio para la plaza,
incorporando la C/de Puigcerdà
Plantar nuevo arbolado en las
aceras ampliadas
Me gusta tal como es, no lo
mejoraría
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Suciedad
Actividades conflictivas
Poca vida en las calles
Falta de asoleamiento
Otros:

Material de suport Taller 1. “Entorn de la plaça”

Material de suport del Taller 2. “Usos de la plaça”

Material de suport a la participació de l’escola Bernat Metge

Amb la suport de

PARTICIPACIÓ ESCOLA BERNAT METGE
Properament s’iniciarà un procés de remodelació i millora de la plaça 17 de setembre
a càrrec de l’Ajuntament del Prat. La participació ciutadana es fonamental per poder
planificar els espais dels nostres entorns construïts per tal que siguin equitatius i
permetin a totes les persones desenvolupar la seva vida en igualtat d’oportunitats. Els
nens i les nenes han estat invisibilitzades en els processos de transformació urbanes
durant la historia de la majoria de pobles i ciutats. Per aquesta raó, us convidem a les
escoles properes a la plaça a participar en el disseny del futur espai en el marc del
procés participatiu “Imaginem la plaça 17 de setembre”.

Quin és l’objectiu del procés participatiu?
Conèixer l’opinió dels veïns, les veïnes i altres usuaris i usuàries de la plaça sobre les
seves preferències en la nova configuració d’aquest espai. Els resultats del procés
orientaran la nova estructura de la plaça i la definició dels seus usos futurs.

Com poden participar les escoles al procés?
1. Participant al panell interactiu i col·laboratiu*:
https://app.mural.co/t/proba0010/m/proba0010/1611834116215/3791879ac055a9099
e71ab46e408c5b8d77db8a5
Cada grup pot participar de forma autònoma i alhora veure el que proposen els altres
grups. Per realitzar aquesta activitat hem preparat un tutorial:
https://youtu.be/1qyOhuTixbY

2.

Omplint les dades de l’alumnat participant i la vostra valoració de l’activitat al
google forms següent:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTJ2lCNSdpf9E1H1nXyifHr1LrI45Bf7L6_bTu1EsFiDL9Q/viewform?usp=sf_link
Temps total de l’activitat: 1h – 1h30

Recollirem les vostres aportacions i les posarem en comú amb els altres tallers i
propostes del procés participatiu. Us convidem a seguir el procés participatiu a la
plataforma Decidim El Prat:

https://decidim-elprat.diba.cat/processes/DissetSetembre?locale=ca
Us agraïm el temps dedicat al procés participatiu.

Enquestes de satisfacció

D. MATERIAL RESULTANT
Taller 1. “Entorn de la plaça”
Taller 2. “Usos de la plaça”
Participació de l’escola Bernat Metge

Taller 1. “Entorn de la plaça”

Taller 2. “Usos de la plaça”

Participació de l’escola Bernat Metge

E. MATERIAL DE DIFUSIÓ
Correu postal
Cartelleria
Publicacions a les xarxes socials
Banners
Web decidim.barcelona
Publicacions a la premsa
Publicacions al web de l’Ajuntament

Correu postal

11 de gener de 2021
Benvolgudes, benvolguts,
L’Ajuntament del Prat té previst remodelar la plaça Disset de Setembre durant l’any 2022.
Aquesta renovació permetrà fer de la plaça un lloc més amable per a les persones i,
conjuntament amb la intervenció sobre l’entorn, més accessible, tal com s’havia demanat en
els pressupostos participatius anteriors.
Amb l’objectiu de conèixer l’opinió dels veïns i les veïnes sobre com voleu que sigui la
transformació d’aquest espai, l’Ajuntament obre un procés participatiu de consulta, els
resultats del qual orientaran la nova estructura de la plaça i la definició dels seus usos futurs.
Aquest procés s’adreça, fonamentalment, als veïns i veïnes que viviu a l’entorn de la plaça,
als comerciants que hi teniu el vostre negoci i a la comunitat educativa dels centres escolars
propers.
Us convidem, doncs, a fer les vostres propostes a través de la plataforma Decidim El Prat
(hi podeu accedir a través del QR que trobareu a sota), a omplir l’enquesta d’usos de la
plaça i a participar als tallers deliberatius per debatre més àmpliament les vostres
opinions. Aquests tallers tindran lloc els propers dies 3 i 10 de febrer, de les 18 a les 20
h, a través de la plataforma Zoom.
A banda, us convidem a participar a la sessió informativa que tindrà lloc el dilluns 18 de
gener, a les 18.30 h a través de la plataforma Zoom.
Per a més informació o per inscriure-us als tallers o si necessiteu algun aclariment, no
dubteu a contactar amb el Programa de Participació,
Departament de Ciutadania https://elprat.cat/participacio
tel. 93 379 00 50, ext. 5600; a/e: participacio@elprat.cat
Esperem poder comptar amb les vostres aportacions.
Rebeu una salutació ben cordial,

Juan Pedro Pérez Castro
1r Tinent d'alcalde d'Urbanisme

Esther Garcia Fernández
Regidora de Govern Obert, Innovació,
Participació Ciutadana i Memòria Històrica

11 de enero de 2021
Estimadas, estimados,
El Ayuntamiento del Prat tiene previsto remodelar la plaza Disset de Setembre durante el
año 2022. Esta renovación permitirá hacer que la plaza sea un lugar más amable para las
personas y, conjuntamente con la intervención sobre el entorno, más accesible, tal y como
se había pedido en los anteriores presupuestos participativos.
Con el objetivo de conocer la opinión de los vecinos y vecinas sobre cómo queréis que sea la
transformación de este espacio, el Ayuntamiento abre un proceso participativo de consulta,
los resultados del cual orientarán la nueva estructura de la plaza y la definición de sus usos
futuros. Este proceso se dirige, fundamentalmente, a los vecinos y vecinas que vivís
alrededor de la plaza, a los y las comerciantes que tenéis vuestro negocio allí y a la
comunidad educativa de los centros escolares cercanos.
Os invitamos a hacer vuestras propuestas a través de la plataforma Decidim El Prat
(podéis acceder a través del QR que encontrarás debajo), a contestar a la cuesta sobre los
usos de la plaza y a participar de los talleres deliberativos donde se debatirá ampliamente
vuestras opiniones. Los talleres se llevarán a cabo, los próximos días 3 y 10 de febrero, de
18 a
20 h, a través de la plataforma Zoom.
Por otro lado, os invitamos a participar en la sesión informativa que tendrá lugar el lunes 18
de enero, a las 18:30h a través de la plataforma Zoom.
Para más información, o si necesitáis alguna aclaración, no dudéis en contactar con el
Programa de Participación
Departamento de Ciutadanía https://elprat.cat/participacio
tel. 93 379 00 50, ext. 5600; a/e: participacio@elprat.cat
Esperamos vuestras aportaciones.
Recibid un cordial saludo,

Juan Pedro Pérez Castro
1er Tinente de alcalde de Urbanismo

Esther Garcia Fernández
Concejala de Gobierno Abierto, Innovación,
Participación Ciudadana y Memoria Histórica

Cartelleria

procés
participatiu

IMAGINEM
LA PLAÇA 17 DE SETEMBRE
Properament s’iniciarà un procés de
remodelació i millora de la plaça
17 de setembre i ens agradaria que
ens expliquessis com t’imagines
la nova plaça.

Escaneja el codi QR o entra
elprat.cat/participacio
per participar

Qui

Com t’agradaria
que fos el nou
espai?

Com

Veïns i veïnes del
voltant de la plaça.
Comerços i entitats de
la zona. Persones
usuàries i treballadores
del Cap Disset de
Setembre

On

Quan

A través de l’enquesta
A la plataforma
virtual
Decidim El Prat
Elaborant propostes
Als tallers deliberatius
dimecres 3 i 10 de febrer
a les 18 h

Del 18 de gener al
14 de febrer

Sessió informativa
del procés

18 de gener
a les 18.30 h

A la plataforma
Zoom

(*) I si necessito ajuda amb l’ordinador per fer la meva proposta?
Vine a les Cases d’en Puig i t’ajudarem!
Som a plaça de l’Agricultura, 4, de dl a dv de 9 a 20 h
O truca per tel. al 93 379 00 50 (ext. 5600)

elprat.cat/participacio

Publicacions a les xarxes socials

Banners

Web decidim.barcelona

Publicacions a la premsa

Publicacions al web de l’Ajuntament
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"Imaginem la plaça 17 de setembre", nou procés de
participació ciutadana
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El procés s’adreça al veïnat i comerciants de l’entorn de la plaça, a la comunitat
educativa dels centres escolars propers i també al personal del CAP 17 de
Setembre i a les persones que en són usuàries
dilluns, 11 gener, 2021 - 11:00

L’Ajuntament del Prat té previst remodelar la plaça 17 de Setembre i el
seu entorn durant l’any 2022. Aquesta remodelació és fruit d’una de
les propostes que més suport ciutadà va rebre durant la primera
edició dels pressupostos participatius de la ciutat, i ara és el moment
de conèixer l’opinió de la ciutadania en la configuració del nou espai
de la plaça.
El procés  "Imaginem la plaça 17 de Setembre"
(https://www.elprat.cat/territori-medi-ambient-ienergia/urbanisme/proces-participatiu-placa-17-desetembre) ’adreça fonamentalment al veïnat de l’entorn de la plaça, al
teixit comercial de la zona, a la comunitat educativa dels centres
escolars propers i també al personal del CAP 17 de Setembre i les
persones que en son usuàries.
El proper dilluns 18 de gener a les 18:30 h es donarà el tret de sortida
al procés participatiu, amb una presentació virtual a través de la
plataforma Zoom (https://www.elprat.cat/la-ciutat/guiaagenda/sessio-informativa-proces-participatiu-imaginem-la-placa17-de-setembre).

Plataforma Decidim el Prat
Donada la situació sanitària actual, la participació es durà a terme de forma virtual a través de diferents espais de recollida de propostes, o tallers
deliberatius. La  plataforma Decidim El Prat (https://decidim-elprat.diba.cat/) continuarà sent l’espai central de la participació a la ciutat, tant en
pel que fa a moments claus del procés com en la consulta de documentació o la traçabilitat i seguiment de les diferents propostes que en ella
s’hagin pogut fer.
Per a més informació també es pot consultar la web municipal elprat.cat/participacio (http://www.elprat.cat/participacio) o a través del mail
participacio@elprat.cat (mailto:participacio@elprat.cat) o el telèfon 933 790 050, extensió 5600.

Compartir
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