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1. MILLOREM L’ENTORN DE LES PISTES

1.1. Context
A partir del procés dels pressupostos participatius “Construïm Sant Feliu, Pressupostos del Pla de
Millora de l’espai urbà”, l’Ajuntament defineix una sèrie d’accions, de les quals una d’elles té com a
objecte l’entorn de les pistes de lleure de Can Calders.

Concretament, es van seleccionar 3 propostes de pressupostos participatius del pla de millora de l’espai
urbà que afecten l’àmbit i que suposen repensar i redefinir els usos i la morfologia de l'entorn Riera de la
Salut/ Marquesa Castellbell:

● Pacifiquem i millorem els espais lliures de la cruïlla Rambla Marquesa de Castellbell i C/ Riera
de La Salut.

● Millora de l’aparcament de darrere la pista de lleure Can Calders i l’àrea de gossos
● Convertim la pista de Lleure de Can Calders en un espai intergeneracional i intercultural amb

caràcter verd, lúdic i comunitari.

El procés participatiu dissenyat es centra en el projecte de millora de l’entorn
de les pistes de lleure de Can Calders, l’aparcament i l’àrea de gossos.

Aquest document és l’informe final amb el resultat de les accions participatives que s’han desenvolupat
amb la finalitat de fer una diagnosi col·laborativa, recollir propostes de millora i explicar el projecte final
de transformació d’aquest entorn i recollir el feedback.

1.2. Objectius del procés

● Repensar i definir els usos i les millores en l’entorn de les pistes de lleure de Can Calders, la
zona d’aparcament i l’àrea de gossos, a fi d’esdevenir un espai de trobada del barri.

● Concretar dins d’aquest àmbit les accions de millora més votades en el procés participatiu
Construïm Sant Feliu.

● Generar una bona experiència participativa i fomentar els vincles comunitaris.

Pàg 2/34



www.raons.coop
+34 931 81 40 25
c. concòrdia 30

08004 Barcelona

Millorem l’entorn de les pistes de Can Calders
Procés participatiu per millorar l'aparcament, l'àrea
de gossos i l'accés a les pistes

Octubre 2022 INFORME FINAL

Per tal de fer difusió i fer accessible els resultats del procés s’ha elaborat una infografia
disponible a través d’aquest enllaç.

1.3. Anàlisi prèvia
Per dissenyar el procés es va partir d’una diagnosi inicial de l’espai per tal de recollir les aportacions
d’una forma estructurada i aprofitant tota la informació recollida en processos i espais previstes.

Diagnosi inicial de l’espai
1. Espai amb poca diversitat d’usos i de persones usuàries.

Repensar la simultaneïtat d’usos.
2. Manca d’espais verds/verd urbà (falta vegetació al voltant).
3. Queixes veïnals comunicades a la Taula de Convivència.

S’han desenvolupat actuacions des de convivència i han
millorat algunes conductes incíviques que s’havien
comunicat.

4. L’espai no té programació pròpia i és autogestionat.
5. S’ha comunicat la necessitat d’un espai de magatzem

polivalent per a l’AAVV.
6. El manteniment actual de la pista és molt defectuós de la

pista, així com del tancament.
7. Problemes de connectivitat i accessos
8. Necessitat de millorar el pàrquing i l’àrea de gossos
9. Aquesta zona connecta amb l’entrada a Collserola i és una

antiga riera (naturalització).

Així mateix, es van presentar les propostes recollides en marxes exploratòries prèvies a l’actual procés
participatiu.

Propostes recollides en marxes exploratòries

1. Repensar l'espai per permetre una gran diversitat d'usos i activitats i per fomentar el joc
compartit, intergeneracional i intercultural. Concretament: generar un espai lúdic per
infants de més de 10 anys (ex. un espai d'escacs gegant, una tirolina, taules de ping pong,
etc) i també per la realització d'activitats escolars o de lleure.

2. Decorar el mur existent amb vegetació i diversos murals (sobre  lluita veïnal que es va dur a
terme per evitar la construcció del crematori, però també sobre la interculturalitat del barri).

3. Adequar el perímetre de la pista per fomentar una millor relació amb els carrers de l'entorn
generant un espai més verd i més lúdic (aprofitant els desnivells).

4. Fer un espai més confortable
a. Incorporar una font per beure accessible.
b. Treure la coberta existent o millorar-la, ja que genera molt de soroll (quan plou, però

també quan hi ha activitats intenses).
c. Incorporar verd a tots els espais on sigui possible i garantir un posterior

manteniment.
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Prèviament a la sessió de diagnosi amb equips tècnics i a la d’entitats es va dur a terme una reunió
tècnica amb convivència on es van detectar les següents problemàtiques al voltant de les pistes i
l’aparcament:

Problemàtiques detectades en l’espai (reunió tècnica 19/01)

1. Ús incívic de l’espai els dissabtes i es deixa l’espai en males condicions. Amb xarxa
antirumors es va plantejar una activitat de sensibilització de com fer servir l’espai amb cura
de no estigmatitzar cap col·lectiu. L’AAVV comenta que la situació ha millorat, ús més cívic de
l’espai.

2. Cúpula pista reverbera i hi ha molèsties acústiques. No hi ha queixes d’activitats esportives,
sinó de música i botellons.

3. La gent anava a passar el dia, begudes, música, sense wc, ús de tornejos de futbol sala entre
adults, ocupada tots els dissabtes.

4. Es pot fer servir de manera intensiva durant un període curt amb permís ajuntament.
5. Cartell amb normativa es va treure i ara no hi és.
6. L’AAVV demana tenir un espai de magatzem i podria tenir un paper d’ús regulador de les

pistes però risc.
7. Prèviament, s’ha demanat vestidors i lavabos i des d’Esports s’ha respost que no és un

equipament esportiu.
8. S’ha de valorar si es recullen propostes només d’inversió o també sobre la dinamització de

l’espai.
9. Il·luminació: actualment obren el quadre i encenen i apaguen els llums autònomament i això

ha generat algunes molèsties. Per altra banda, no hi ha a les pistes un punt de llum municipal
(per tenir endolls).

10. És interessant parlar amb la Policia local i amb Esports per recollir la seva visió.
11. S’ha de validar la possibilitat de subdivisió de la pista per permetre la simultaneïtat d’usos

(espai jugable).

A continuació es presenta esquemàticament el marc de continguts del procés per tal de recollir totes
les aportacions de les accions participatives:
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1.4. Accions participatives

Es van proposar una sèrie d'accions participatives amb la finalitat d’elaborar una diagnosi col·laborativa
de la situació de les pistes i el seu entorn, i recollir propostes de la ciutadania i dels tècnics de
l’ajuntament, per a la millora de l’entorn de les pistes de lleure de Can Calders.

Com a estratègia per recollir les propostes del veïnat, es van dissenyar intervencions a peu de carrer
amb el punt d’interacció mòbil, per informar a la ciutadania sobre el procés, informar de com
registrar-se a la plataforma Decidim Sant Feliu i recollir les seves propostes de millora sobre l’espai (en
cas de no voler fer les aportacions directament a la plataforma).

Per a la construcció col·lectiva de propostes es va dissenyar una sessió a les pistes oberta a les entitats
i la ciutadania, i també es va implementar una dinàmica específica per a infants fent servir
l’avantprojecte elaborat a partir de la diagnosi i del resum de propostes recollides. Es van generar espais
deliberatius per elaborar propostes col·lectives amb la finalitat d’enriquir l’avantprojecte.

Finalment, per a la fase de retorn es va realitzar una sessió per a la presentació del projecte definitiu i
recollir el feedback de les persones assistents. Amb aquest mateix objectiu, es van desenvolupar dos
punts d’interacció mòbil: un al Centre Cívic Tovalloles i un a la plaça de les Roses, amb la finalitat
d’arribar a la ciutadania a l’espai públic.

El següent esquema resumeix el procés participatiu:
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2. INFORME DE PARTICIPACIÓ

2.1. Fase 1: Sessions de presentació del procés participatiu i diagnosi

El dia 21 de febrer es va portar a terme la sessió virtual de diagnosi amb tècnics de l’ajuntament i el
dia 22 de febrer es va dur a terme la sessió amb entitats vinculades al barri. Hi van participar un total
de 12 persones a les dues sessions: 8 persones a la sessió amb equips tècnics, de les àrees de cultura,
joventut, esports, convivència, manteniment, educació, urbanisme, guàrdia urbana.
4 persones a la sessió amb entitats. Totes elles membres de l’Associació de Veïns de Can Calders. Per
dificultats d’agenda, la resta d’entitats convidades van excusar-se de participar.

En aquestes dues sessions es van recollir la majoria d’aportacions de tipus diagnòstic.

Acció participativa Persones participants

Sessió 0. Diagnosi amb equips tècnics i recollida
de propostes (virtual)

8 tècnics/tècniques
Cultura, joventut, esports, convivència,
manteniment, educació, urbanisme, guàrdia
urbana

Sessió 1. Presentació del procés, diagnosi
compartida i recollida de propostes (presencial)

4 persones
Associació de Veïns de Can Calders

2.2. Fase 1: Punts d'interacció mòbil

Els dies 24 i 26 de febrer, es van dur a terme dues intervencions al carrer amb el punt d’interacció mòbil
(PIM), per informar la ciutadania sobre el procés participatiu i recollir les seves aportacions per a la
diagnosi i per a la millora de l’entorn de les pistes de lleure de Can Calders.

El recorregut del PIM va ser circular, passant pels punts clau de trobada del veïnat propers a les pistes:
Centre cívic Tovalloles, plaça de la Salut, pistes de lleure de Can Calders, cruïlla Riera de la Salut amb la
rambla de la Marquesa de Castellbell, plaça de la Rosa i CC Tovalloles.

Acció participativa Persones participants

2 Punts d’interacció mòbil per a la recollida
d’aportacions a peu de carrer (presencial)

58 persones van ser informades, 40 de les
quals van fer aportacions. 2 persones van fer
propostes a la web Decidim Sant Feliu
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En els apartats 3.2. Síntesi de la diagnosi i 3.3. Síntesi de les aportacions de millora, podeu veure el tipus
d’aportacions realitzades.

2.3. Fase 2: Sessió per a la construcció col·lectiva de propostes

El dia 1 d’abril es va dur a terme la sessió de construcció col·lectiva de propostes. Aquesta sessió es va
realitzar en les pistes de lleure de Can Calders i van estar convidades les entitats del barri i una entitat
de lleure i el veïnat, que va ser convocat en els PIM’s i a través de la web Decidim Sant Feliu. A la sessió
van assistir diverses persones de l’Associació de veïns i veïnes de Can Calders, altres veïns i veïnes del
barri que havien estat convocats a través dels PIM, i infants acompanyats per l’entitat de lleure
Diversitat lúdica.

A la sessió es va presentar l’avantprojecte, que les persones assistents van revisar i sobre el qual van fer
aportacions. Les persones adultes va participar d’un tipus de dinàmica grupal adreçada a debatre i fer
propostes sobre el plànol, i els infants van gaudir d’una proposta en la qual havien de retallar elements
de joc i enganxar-los sobre el plànol segons les seves preferències.
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Acció participativa Persones participants

Sessió 2. Compartim l’avantprojecte de millora.
Construcció de propostes (presencial)

Va assistir 24 persones, de les quals 13 eren
majors d’edat i eren 11 infants.

2.4. Fase 3: Sessió de presentació del projecte definitiu i retorn a la ciutadania

El dia 13 de setembre es va fer la presentació del projecte definitiu al CC Tovalloles. Es va convocar al
veïnat i les entitats vinculades al barri. A la sessió van assistir alguns veïns, entre ells un representant
dels edificis d’habitatge al voltant de les pistes i l’Associació de veïns de Can Calders. Es va insistir en
temes que ja havíem recollit en la diagnosi, com el soroll, llums enceses durant la nit i els actes incívics.

Acció participativa Persones participants

Sessió 3. Presentació del projecte definitiu i retorn
a la ciutadania (presencial)

Assisteixen 10 persones de l’associació de
veïns de can Calders i altres veïns i veïnes del
barri.
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2.5. Fase 3: Punts d’interacció per al retorn

Els punts d’interacció per a fer el retorn de projecte al veïnat es van dur a terme els dies 13 i 20 de
setembre al CC Tovalloles i a la plaça de les Roses, respectivament.  L’acció va consistir a presentar el
projecte de millora de les pistes mitjançant uns tòtems on figuraven els plànols explicatius del projecte i
una infografia amb dades del procés participatiu i una síntesi de les propostes recollides així com les
accions portades a terme.

Acció participativa Persones participants

2 Punts d’interacció per a presentar el projecte i
recollir feedback (presencial)

58 persones van ser abordades, de les quals,
39 s’han interessat.

2.6. Dades de participació

Nombre total de persones participants en el procés va ser 162.

Distribució per edat i gènere:

Edat Gènere

0 - 14
Dona 7

Home 4

15 - 24
Dona 1

Home 9

25 - 44
Dona 41

Home 25

45 - 64
Dona 28

Home 11

65 -
Dona 29

Home 5

Suma total 162
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Distribució segons tipus d'activitat i edat

Edat
aprox.

PIM 1 PIM 2
Propostes
Decidim

Taller retorn i
validació

Taller Sessió
construcció
propostes

Taller
sessió

diagnosi
entitats

Taller
sessió
diagnosi
tècnica

Suma total

0 - 14 11 11

15 - 24 1 9 10

25 - 44 20 16 15 4 3 8 66

45 - 64 10 1 24 3 1 39

65 - 6 2 20 6 34

N/S 2 2

Total 36 20 2 68 24 4 8 162

2.7. Entitats assistents i equip tècnic municipal

En el procés participatiu han estat implicades dues entitats: l'Associació de veïns Can Calders i l’entitat
de lleure Diversitat lúdica. L’Associació de veïns ha participat en totes les fases del procés i Diversitat
lúdica en la sessió de construcció de propostes acompanyant als infants participants.

Els equips tècnics municipals que ha participat han estat: Participació, Convivència, Educació,
Manteniment, Esports, Cultura, Joventut, Urbanisme i Guàrdia Urbana.
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3. INFORME DE RESULTATS

3.1. Aportacions recollides

A les accions participatives s’han recollit aportacions de tipus diagnòstic per a la identificació de la
problemàtica de l’espai i propostes de millora per a la remodelació de l’entorn de les pistes de lleure.

Tipus aportació Aportacions recollides

Aportacions a la diagnosi 36

Propostes de millora 121

Total 157

Les aportacions s’han organitzat en tres àmbits en relació amb els objectius definits per al procés
participatiu i la diagnosi inicial: espai amb diversitat d’usos i activitats; espai inclusiu, amable i accesible;
i espai per a la convivència.

Àmbit Tema Aportacions Total

01.ESPAI AMB DIVERSITAT
D’USOS I ACTIVITATS

01.1.Espai esportiu 3 30

01.2.Espai de trobada (intercultural i
intergeneracional)

17

01.3.Espai per a entitats 2

01.4.Espai de joc 6

01.5.Altres usos 2

02.ESPAI INCLUSIU,
AMABLE I ACCESSIBLE

2.1.Instal·lacions/serveis 27 102

2.2.Verd i ombra 10

2.3.Accessibilitat 3

2.4.Mobiliari urbà 9

2.5.Seguretat 1

2.6.Il·luminació 9

2.8.Aparcament 17

2.9.Àrea de gossos 10

2.10. Intervencions artístiques 5

2.11.Manteniment 11

03.ESPAI PER A LA
CONVIVÈNCIA

3.1.Organització de les activitats programades 5 25

3.5. Conductes incíviques 20

Aportacions totals 157
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3.2. Síntesi de la diagnosi

S’ha fet un resum de la diagnosi agrupant els comentaris per temàtiques per lliurar un informe a
l'arquitecte amb l’objectiu de valorar les aportacions a l’hora de plantejar la proposta arquitectònica:

Temàtiques Resum aportacions

Conductes incíviques És una de les principals problemàtiques esmentades a les aportacions de
diagnosi. Es detallen el consum d’alcohol, vandalisme (amb elements de
les pistes, quadre de llums, tanca, xarxes…), soroll (música alta) i robatori
de peces de cotxes.

Espai infrautilitzat És un element comú de la diagnosi, la constatació que no hi ha diversitat
d’activitats, encara que es concep com un espai amb molt potencial per
realitzar-hi diferents activitats i esdeveniments del barri i la ciutat. Hi ha
poca activitat actualment i es considera un espai desaprofitat i
desagradable, no és atractiu per al veïnat (brutícia, ubicació, incivisme i
degradació de l’espai).

Conductes incíviques
- gossos

Es detecta l’ús de les pistes i l’entorn com a zona de pipicà, amb la falta
d’higiene que comporta (excrements).

Necessitat de millorar
el manteniment

Es detecta la degradació d’alguns elements de les pistes, especialment en el
tancament i les xarxes. Els esforços de manteniment no són suficients per a
deteriorament continuat.

Espai amb residus
sòlids

Diverses aportacions assenyalen que a l’espai de l’aparcament hi ha un
problema d’abocament de residus i de cotxes abandonats.

Sensació
d’inseguretat

La sensació d’inseguretat es focalitza en l’aparcament, i fan referència
específicament a la manca d’il·luminació de l’espai.

Activitats
organitzades
actualment per
entitats

S’han aportat a la diagnosi activitats que actualment estan desenvolupant
algunes entitats i que s’han valorat positivament (Festa de la Tardor,
zumba de l’AAVV, …).
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3.3. Síntesi de les propostes de millora
Les següents taules presenten una síntesi de les propostes segons els àmbits i temes, per tal de
tenir-les en compte a l’hora de plantejar el projecte de transformació de l’espai:

01.ESPAI AMB DIVERSITAT D’USOS I ACTIVITATS

Àmbit Temàtiques Usos i activitats proposades

Espai de
trobada
(intercultural i
intergeneracional)

Activitats diverses i
atractives per diversitat
de col·lectius

Les aportacions van en la línia de diversificar els usos
i les activitats. Es fan diferents propostes d’activitats
diverses i atractives per a totes les edats, així com
festes i activitats culturals.

Canvi d’imatge de
l’espai

Algunes aportacions fan referència a propostes que
volen canviar la imatge de l’espai. Concretament, es
proposa canviar el nom perquè faci referència a
aquest espai de trobada, i organitzar algun
esdeveniment per atreure a nous col·lectius i canviar
la imatge actual.

Espai de joc Activitats de lleure per
a infants i adolescents

Es proposen activitats per a infants i adolescents, així
com fomentar la utilització de l’espai per part
d’entitats de l’àmbit educatiu i lúdic.

Espai esportiu Activitats esportives
organitzades i
espontànies

Es proposa organitzar tornejos esportius i adequar
l’entorn de les pistes per poder patinar de forma
espontània.

Porta d’entrada
a Collserola

Activitats vinculades a
Collserola

Es veu com a potencial de l’espai que sigui una porta
d’entrada a Collserola, un punt on iniciar les visites o
fer xerrades.

02.ESPAI INCLUSIU, AMABLE I ACCESSIBLE

Àmbit Temàtiques Millores de l’espai proposades Temes de debat

Instal·lacions /
serveis

Àrea de joc
inclusiu

Gran part de les propostes es concreten
en generar una àrea de joc per a diverses
edats, amb diversos elements de joc
(tirolina, tobogans, gronxadors, taula de
ping pong) i intervencions pictòriques a
terra (xarranca…).

Elements
esportius

La idea general d’aquest grup
d’aportacions és eliminar el concepte de
les pistes com a pistes únicament de
futbol sala per permetre la diversitat
d’activitats simultànies.
Hi ha diverses opcions: treure una les
porteries, incorporar elements per
practicar altres esports com bàsquet, ping
pong.

Buscar solucions pel
què fa al tema de
seguretat de les
persones  usuàries i
les tanques i les
xarxes.
Si s’incorporen
elements esportius,
veure l’impacte en la
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possibilitat
d’organitzar activitats
culturals.

Font Hi ha diverses propostes per instal·lar una
font en l’entorn de les pistes.

Altres
elements

També s’han recollit 3 propostes sobre:
-Instal·lar punts de llum municipal per
facilitar les activitats organitzades des de
Cultura.
-Incorporar elements amb materials que
absorbeixen l'impacte dels sorolls als
murs del voltant.
-Posar un magatzem pot ajudar a
gestionar l’espai, veure com es gestiona.

Intervencions
artístiques

Murals Hi ha diferents propostes per millorar
l’espai amb intervencions artístiques.

Manteniment Pavimentació Pavimentar al voltant de les pistes.

Millorar el
manteniment
i la neteja

Trobar una solució que dificulti els actes
vandàlics del tancament i les xarxes.

Verd i ombra Naturalitzar
l’espai

Fer intervencions per naturalitzar l’espai
amb arbres i plantes, i en general, millorar
el verd de l’espai.

Accessibilitat Desnivell i
pavimentació

Hi ha propostes que indiquen la necessitat
d’estudiar com eliminar el desnivell i
pavimentar l’entorn.

Mobiliari urbà Bancs Vàries propostes demanen instal·lar
bancs i /o cadires per generar una zona
d’estada.

Il·luminació Il·luminació
de l’entorn de
les pistes

Millorar la il·luminació de tot l’entorn per
generar sensació de seguretat.

Aparcament Pavimentació Gran part de les propostes referides a
l’aparcament, fan referència a pavimentar
el pàrquing

Il·luminació Les propostes tracten de millorar la
il·luminació de l’aparcament per
millorar-ne la sensació de seguretat.

Seguretat Una de les propostes fa referència a
instal·lar càmeres de vigilància a
l’aparcament.

Àrea de gossos Ubicació àrea Hi ha consens en generar una àrea de
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gossos gossos en la zona del pàrquing.

03.ESPAI PER A LA CONVIVÈNCIA

Àmbit Propostes d’organització i gestió Temes de debat

Organització de
les activitats
programades

Hi ha diverses propostes per incorporar una figura
dinamitzadora, i també hi ha una visió que no caldria
dinamitzar-lo si es transforma l’espai.

No s’ha pogut aprofundir
en el debat sobre si l’espai
requereix o no una figura
de dinamització.

Gestió de l’espai
per evitar
conductes
incíviques

Es recullen dues propostes  per millorar la sensació
de seguretat: gestionar el tancament de les pistes i
vigilància.

Són propostes individuals,
no s’ha realitzat un debat
específic.

El detall de totes les aportacions es pot veure en la plataforma Decidim Sant Feliu.
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3.4. Projecte definitiu
El projecte definitiu incorpora les següents actuacions:
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En els següents plànols queden reflectides les accions plantejades  i que tindran com a resultat previst la millora de l’entorn de les pistes de lleure.

L’entorn i les pistes
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Detall de la intervenció a les pistes
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Detall de l’aparcament i la zona de gossos

Pàg 20/34



www.raons.coop
+34 931 81 40 25
c. concòrdia 30

08004 Barcelona

Millorem l’entorn de les pistes de Can Calders
Procés participatiu per millorar l'aparcament, l'àrea
de gossos i l'accés a les pistes

Octubre 2022 INFORME FINAL

3.5. Retorn tècnic a les propostes recollides

Propostes acceptades Propostes rebutjades Propostes en avaluació

Nombre % Nombre % Nombre %

115 73 38 24 4 2

Total 157

Les propostes no incorporades tenen a veure amb:
➔ La programació periòdica d'activitats en l’espai a càrrec de  l’Ajuntament de Sant Feliu.

L’ajuntament posa l’espai a disposició d’entitats i per a esdeveniments de ciutat, però no està
previst que gestioni programació periòdica.

➔ La instal·lació de bancs per seure a tot l’espai. No es contempla instal·lar bancs, s’aprofita el
banc de pedra i les grades de la pista.

➔ Tancar l’espai de les pistes. No està previst tancar l’espai de les pistes amb tanques o elements
similars. Es regularà l’horari d’ús de les pistes.

➔ La intervenció artística amb murals en els murs que rodegen les pistes. No és viable
tècnicament per les característiques del mur de pedra.

➔ Instal·lar un magatzem amb lavabo. No està previst instal·lar un mòdul amb lavabo. S’estudiarà
destinar un espai d'emmagatzematge.

➔ Instal·lar taules fixes per jugar a jocs de taula, un espai infantil específic. Està previst pintar jocs
de taula al voltant de les pistes.

➔ Incorporar elements al voltant de les pistes per absorbir el soroll. Els elements vegetals (arbres)
faran aquesta funció.

➔ Transformar tota la zona en un aparcament. No està previst aquest tipus d’intervenció.
➔ Instal·lar càmeres de videovigilància. No és viable legalment.

El detall de les propostes acceptades i rebutjades es pot veure a la plataforma Decidim Sant Feliu

3.6. Observacions al projecte final presentat a les activitats de retorn

Durant la sessió de presentació i les accions per donar a conèixer el projecte final al veïnat, s’han
recollit una sèrie d’aportacions que es presenten a continuació.

3.6.1. Aportacions de les persones durant la sessió de retorn

En general es valora positivament el projecte per canviar els usos de l’espai, més cap a un espai de joc
per a infants-preadolescents que actualment no tenen espais de jocs (les àrees infantils estan més
dirigides a petita infància).

Es planteja fer la transformació i valorar l’impacte que té i l’efecte en les problemàtiques detectades. No
es descarta fer futures actuacions després de l’avaluació i a més es destaca que tota aquesta zona de
la ciutat necessita un replantejament (polígons, cementiri, etc.).

A continuació es recullen les aportacions recollides durant la presentació:
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Àmbit: espai inclusiu, amable i accessible. Instal·lacions i serveis.
Temàtica: Soroll

Aportació
Els veïns assistents dels edificis situats davant les pistes insisteixen què el principal problema és el
soroll. Hi ha escrits des de 2009 del veïnatge dirigit a l’Ajuntament que no han tingut resposta. Es
proposa treure la coberta per evitar l’amplificació del soroll que s’incorpori algun tipus de material per
minimitzar l'efecte del so. Es demana que tota activitat que generi contaminació acústica no es situï
en la part de davant, que dóna amb les comunitats de veïns (Edifici situat en el número 45).

La proposta del projecte de posar un espai de frontó no es veu positivament, perquè es pensa que
podria generar més soroll.

Resposta
La resposta per part de l’Ajuntament és que la vegetació que planteja el projecte pot disminuir l’efecte
i esmorteir el soroll, però igualment es revisarà per veure si es pot afegir més arbrat o estudiar els
materials del terra. Es proposa una reunió amb els veïns i veïnes afectades.

Àmbit: espai per a la convivència. Conductes incíviques
Temàtica: Tancament de les pistes en horari establert

Aportació
Un veí planteja la possibilitat de tancar la pista amb tanques i que la policia obri i tanqui segons un
horari establert (com en altres espais de la ciutat).

Resposta
La resposta per part de l’Ajuntament el model que es vol seguir no és de tancar amb tanques, però es
pot posar un element informatiu amb l’horari.

Àmbit: espai inclusiu, amable i accessible. Il·luminació.
Temàtica: Il·luminació de l’entorn de les pistes

Aportació
Molèsties veïnals per la il·luminació. Es demana si els llums de la pista es poden apagar a les 22h.
Aquest tema va sortir durant el procés participatiu, ja que s’havia detectat que algunes persones
usuàries havien trencat el quadre de llum per encendre la il·luminació durant la matinada. En principi
estava regulat l’horari, però es constata amb el veïnat que es queden els llums oberts.

Resposta
La resposta per part de l’Ajuntament és que: s’analitzarà i regularà l’horari dels llums de les pistes. En
aquest sentit, s’ha de tenir en compte que la queixa ve per la intensitat dels focus de la pista.
Respecte a la il·luminació de tot l’àmbit (entorn de les pistes, aparcament i àrea de gossos) es veu
molt positivament que no hi hagi espais foscos que generen inseguretat.
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3.6.2. Aportacions de les persones contactades amb el punt d’interacció

Moltes persones fan al·lusió a la ubicació de les pistes. Diuen que és una zona molt apartada i perillosa i
expliquen situacions de robatoris. Fins i tot, altres persones fan referència a la decisió inicial de posar
les pistes en aquesta ubicació. Així i tot, molts confien que una millora de l’espai sigui una millora per a
la convivència en el barri.

En general a la gent interpel·lada li sembla bé que es faci una remodelació de l’espai i troben que ajudarà
a millorar l’aspecte i el barri en general.

Àmbit: espai per a la convivència. Conductes incíviques
Temàtica: tancament de les pistes

Aportació
Dues persones proposen que es tanquin les pistes a partir d’una hora determinada, perquè si no, serà
molt difícil reduir les conductes incíviques.

Resposta
La resposta per part de l’Ajuntament el model que es vol seguir no és de tancar amb tanques, però es
pot posar un element informatiu amb l’horari.
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4. ANNEXES

4.1. Detall de les aportacions de diagnosi

Subtema Tema Codi Descripció

Conductes
incíviques

2.6.Il·luminació S_023 Actualment obren el quadre i encenen i apaguen els
llums autònomament (manipulació de l'armari, queden
enceses i han de venir a apagar al dia següent).

3.5. Conductes
incíviques

P_003 Les persones utilitzen la pista per saltar al cementiri,
tranquen els nínxols i hi ha molt soroll. Abans hi havia
una zona de pícnic i era una zona agradable, però ara
no s’hi pot anar, perquè està ple de gent consumint
begudes alcohòliques i amb conductes incíviques.

P_017 Hi ha conductes incíviques, es deixen ampolles
trencades i excrements de gossos a terra.

P_018 Espai apartat, al costat del cementiri. Hi ha joves
consumint begudes alcohòliques. No hi ha bon
ambient. Abans anava amb els seus fills, però ja no hi
va. No és un espai agradable.

P_020 Hi ha persones fent botellot, hi ha inseguretat.

P_023 No hi ha seguretat suficient per als joves. La pista està
ocupada per un grup habitual que té comportaments
incívics com el consum de begudes alcohòliques,
posen música a volum molt alt fins a la matinada.

P_030 Hi ha persones amb conductes incíviques. Es trenquen
cotxes.

P_040 Hi ha persones fent botellot, amb música alta fins a les
tantes de la matinada, hi ha inseguretat

S_001 Sensació d'inseguretat, durant tot el cap de setmana
està ocupat l'espai i hi ha conductes incíviques
(consum d'alcohol, brutícia, miccions, etc.)

S_034 És un espai incívic. Als dos dies està igual o pitjor.
Actes de vandalisme. El cartell de normatives dura dos
mesos. És una despesa recurrent.

S_051 Mur tanca del cementiri amb pintades de grafit no
artístic

S_054 Queixes per incivisme (pixades, brutícia, vidres) a
l'aparcament de cotxes

S_062 A la primavera-estiu hi ha més requeriments,
tardor-hivern no n’hi ha hagut. Temes de soroll en estiu
per finestres obertes. És normal en altres municipis.
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Conductes
incíviques -
gossos

3.5. Conductes
incíviques

P_008 La gent passeja els gossos al voltant de les pistes i no
recull els excrements, quan hi ha una àrea de gossos
molt a prop.

P_009 L'espai de sorra al voltant de les pistes està ple
d'excrements de gossos.

S_004 La gent porta als gossos a les pistes com si fos un
pipican

S_045 Si es posa l'àrea de gossos, durant el camí hi haurà
deposicions a la pista.

S_052 Ús dels parterres del voltant de la pista com a pipican i
de la pista de petanca entre pista futbol i aparcament

Espai amb
residus sòlids
(cotxes i runa)

2.8.Aparcament S_005 L'aparcament actualment és un abocador d'enderrocs i
un taller improvisat de peces de cotxes abandonats

S_036 Si el pàrquing amb residu sòlid no es canvia no es pot
dignificar.

S_043 Actualment hi ha abocament de runes en l'aparcament
i residus sòlids (cotxes abandonats).

Espai
infrautilitzat

1.1.Espai esportiu S_003 No hi ha activitats normalment. Només hi ha grups de
joves fent esport en matins i tardes.

S_056 La pista és molt gran i moltes vegades es desaprofita
l'espai.

1.2.Espai de
trobada
(intercultural i
intergeneracional)

S_002 No hi va ningú del barri, no és agradable, està molt brut.
Al principi hi havia més afluència i es feien més
activitats.

S_038 L’espai dona molt de sí. L’entorn està entre zona
industrial, cementiri i habitatges, però té molt potencial.

S_049 Actualment es programen activitats de festes de
Tardor i altres festes (estiu, primavera)

S_055 És un espai que no agrada, ja que queda en una
ubicació sense visibilitat i la zona coberta no soluciona
els problemes de pluja.

S_057 Les barreres en l'espai al carrer (tanques o barrots)
dificulten les activitats de tipus cultural.

Hi ha activitats
organitzades per
entitats
actualment

1.3.Espai per a
entitats

S_048 Ús de l'espai per activitats de les entitats de lleure com
a espai cobert

S_050 L'AAVV programa festes (masterclass de zumba, ...)

Necessitat de
millorar el

2.11.Manteniment P_006 L'estructura està en mal estat, presenta punts oxidats i
perillosos. L'Ajuntament s'ha de fer càrrec d'aquest
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manteniment manteniment.

S_007 Degradació de les tanques o inexistència

S_018 El manteniment no arriba a tots els incidents, hi ha
coses a millorar. Les reixes perimetrals de drenatge
pluvial s'omplen de sauló i dificulta el funcionament,
sobretot el dia del ball d'escuma.

S_019 Es trenquen contínuament les tanques: les de tipus
galliner duren una setmana. Els barrots els trenquen
per vendre el material. És una de les instal·lacions que
s’arregla més (brigada).

Sensació
d'inseguretat

2.6.Il·luminació S_006 Manca il·luminació a l'aparcament i l'entorn de les
pistes, ara hi ha molta sensació d'inseguretat

2.8.Aparcament S_053 Sensació d'inseguretat a l'aparcament, entrada fosca, i
terra de fang.
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4.2. Detall de les propostes de millora

01.ESPAI AMB DIVERSITAT D’USOS I ACTIVITATS

Tema Subtema Codi Descripció

1.1.Espai
esportiu

Esdeveniments
esportius

P_025 Realitzar esdeveniments de tipus esportiu i altres.

1.2.Espai de
trobada
(intercultural i
intergeneracional)

Activitats
atractives i per a
tothom

P_005 Activitats per a diferents edats, que puguin conviure
diferents usos a la vegada i que es respecti l'ús que
s'està desenvolupant.

S_046 Més que plantejar noves activitats, que es puguin
traslladar aquí, les que ja es fan en altres llocs.

S_060 Fer activitats molt atractives per atraure la resta de la
ciutadania que no viu a prop.

Activitats
culturals

S_030 Es podria organitzar un cicle de cinema de terror per
atraure a joves, o exposicions artístiques. Cinema a
l'aire lliure.

Activitats
programades
diverses

P_027 Organitzar esdeveniments festius com dansa,
calçotades, concerts o campionats esportius.
Aprofitar que és un espai cobert però a l'aire lliure.

S_015 Que sigui un espai on es programin activitats que en
pugui gaudir tothom. Si no hi ha activitats es va
degradant.

S_028 Aprofitar l'espai per les festes del poble i per actes
diürns (per no molestar el veïnat). Durant la pandèmia
és dels pocs espais que tenia marge d'aforament i les
activitats allà han tingut assistència. Per exemple les
Festes de Tardor.

Canvi d'imatge de
l'espai

S_008 Canviar el nom per no dir-li pistes.

S_009 Millorar l'espai perquè el veïnat, la gent gran, la canalla,
tothom faci ús. Posar-ho bonic per aprofitar-lo.

S_026
_2

Donar-li visibilitat com a referent d’un festival, per
exemple, fer alguna cosa per a que hi vagin i així es
conegui (ex. festa de l’escuma).

S_035 Pensar en fer un esdeveniment per situar aquest espai
en la ment de la gent, per exemple un festival que es
faci tots els anys.

1.4.Espai de joc Activitats de P_012 Habilitar un espai concret per a activitats infantils, ja
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lleure sigui en la pròpia pista o en un espai adjacent.

P_014 Fer activitats per adolescents, ex. posar taules de
ping-pong, lligues per a les escoles, vinculades amb
casals i famílies.

P_033 Organitzar activitats per als infants.

S_013 Fomentar que algunes activitats de Diversitat Lúdica
es puguin realitzar a l'espai. Això pot fer que canviï la
imatge que té ara i que més canalla faci ús de l'espai.

Activitats
esportives

P_002 Fer activitats per infants i altres com tornejos
esportius.

S_031 L'espai és adequat perquè els infants puguin patinar,
però es necessita fer l'espai agradable perquè hi vagin
les famílies.

1.5.Altres usos Entrada a
Collserola

S_039 L'espai ha de ser molt atractiu, que respongui a les
necessitats i que pugui ser un punt per fer xerrades i
iniciar les visites a Collserola. Ara no s’hi va per la
ubicació. És la porta a collserola, incorporar algun
element que doni aquesta identitat i l'actuació ha
d’anar acompanyada arreglant el següent tram (una
visió més conjunta).

02.ESPAI INCLUSIU, AMABLE I ACCESSIBLE

Tema Subtema Codi Descripció

2.1.Instal·lacions i
serveis

Àrea de jocs
inclusius

P_013 Fer gronxadors per infants i arreglar la tanca de les
pistes

P_029_2 Crear un espai tipus plaça amb parc infantil

P_036 Crear una àrea de jocs infantils amb tobogans grans,
tirolines, castell, pistes de bàsquet... Prenent de
referència el parc Turó Mateus de Sant Cugat del
Vallès.

P_039 Crear una àrea de joc dirigit a través d’intervencions
pictòriques a terra, tals com la xarranca i altres.

P_042 Crear una àrea de jocs infantils amb tobogans grans
(que baixi per exemple, des de la ctra. Sanson fins a
la pista tocant la paret del cementiri) gronxadors
grupals, taules de ping-pong, tirolines... als voltants
taules de pícnic amb bancs tipus hamaques.

P_049 Crear una àrea de jocs infantils amb elements
actuals; terra de cautxú, tobogans grans, tirolines,
castell, prenent de referència el parc de Sant Joan
Despí.

P_047 Crear una àrea de jocs infantils amb terra de cautxú,
tobogans grans, tirolines, castell, pistes de bàsquet
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amb canastes dobles per els més petits.

S_014 Es podria incorporar algun element de joc per a
franges d'edat que ara no tenen opcions (més de 8
anys), com pot ser una "aranya".

Elements
esportius

P_028 Millorar elements de les pistes com el terra; no és un
bon terra per a jugar al futbol sala. Posar canastes
per infants, canviar les xarxes de les porteries o la
ubicació de les porteries perquè la pilota se'n va a la
carretera.

S_021 S’ha de proposar solució per seguretat dels usuaris
pel que fa a la porteria, hi ha distància de 2-3 metres
fins la tanca, es poden fer mal i es pot trencar. Buscar
solució, com per exemple més distància entre les
porteries i les tanques. Arranjar i reparar la tanca
perquè no perdin la pilota.

S_022 Tenim dos porteries una davant de l’altra, si s’elimina
una o es posa d’una altra manera, això s’acabaria.
Una cistella, una taula de ping pong, etc. per no
destinar tot l’espai a fer partits. Si eliminem la
possibilitat d’organitzar partits de futbol es canvia
l’espai. Es tracta de canviar els elements perquè no
sigui un camp per organitzar partits de fútbol sala
(com la plaça 8 de Març). Les famílies també poden
gaudir de l’espai.

S_025 El problema si es posen elements d’esport, quan es
fan concerts s’ha de tenir en compte els hàndicaps
per tenir un espai polivalent. Si es posen jocs
infantils es un inconvenient per organitzar activitats
des de cultura.

Font P_010 Incloure un punt d'aigua a les pistes.

P_022_2 Instal·lar fonts per al les persones que acompanyen
els infants que juguen les pistes. El infants es
beneficiaran de l'ús de les pistes.

S_033_2 Instal·lar una font

Impacte sonor P_043_2 Incorporar elements amb materials que absorbeixen
l'impacte dels sorolls als murs del voltant.

Magatzem
polivalent

S_059 Posar un magatzem pot ajudar a gestionar l’espai,
veure com es gestiona.

Punts de llums
municipal

S_024 És necessari instal·lar punts de llum municipal per
facilitar les activitats organitzades des de Cultura

Tanca i xarxes P_043_1 Treure els elements perillosos com ara els barrots de
les pistes de petanca que hi havia anteriorment.
Tancar una part de les pistes, sobretot a prop de les
porteries, per evitar que les pilotes surtin, tenir en
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compte les PISTES DE FALGUERES.

2.2.Verd i ombra Naturalitzar
l'espai

P_004_2 Estaria bé que fos més verd, però caldria que
l'Ajuntament s'encarregui del manteniment, perquè
els usuaris actuals no ho faran.

P_034 Crear una àrea verda

P_038_1 Incorporar verd

P_043_4 Incorporar Arbres KIRI PAULOWNIA.

P_050_3 Incorporar una zona d'estada amb arbres i plantes
-sempre i quan hi hagi un manteniment d'aquest verd-

S_012 Plantar arbres i naturalitzar l'espai. Per exemple,
plantar kiris que és un dels arbres que més oxigen
genera. Que no sigui tot ciment aquesta àrea.

S_026_1 Entrada a Collserola però treballar-ho des d’un
concepte més gran. Pot ser alternatiu per moltes
coses. Pista molt dura, es demanen espais més
naturalitzats.

S_037 Fer-ho atractiu, naturalitzat, agradable per seure-hi,
que els infants puguin jugar a la pista.

2.3.Accessibilitat Desnivell P_048_1 Eliminar el desnivell

P_050_1 Eliminar el desnivell

Pavimentació P_043_3 Pavimentar l'entorn

2.4.Mobiliari urbà Bancs P_022_1 Instal·lar bancs per al les persones que acompanyen
els infants que juguen les pistes.

P_029_1 Crear un espai tipus plaça amb bancs

P_032 Fer un espai més agradable en posar un passeig amb
bancs.

P_038_2 Incorporar bancs i cadires

P_048_2 Incorporar una zona d'estada amb bancs i cadires.

P_050_2 Incorporar una zona d'estada amb bancs i cadires

S_016 Ara no hi ha cap opció per seure. Es podrien posar
alguns bancs on la gent gran o les famílies puguin
gaudir.

S_033_1 Instal·lar bancs per poder seure.

2.6.Il·luminació Il·luminació P_001 Posar llums per a que hi hagi seguretat, els joves
s'apropen a beure.

P_015 Com que és un espai allunyat, s'hauria de millorar la
il·luminació per tal que les famílies i adolescents
puguin fer servir l'espai de manera més segura.

P_046 Millorar la il·luminació

S_032 Il·luminar bé tot l'entorn per abordar la sensació
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d'inseguretat que fa que la gent no faci ús de l'espai.

2.8.Aparcament Càmeres de
seguretat

P_016_2 Instal·lar càmeres per millorar la seguretat en el
pàrquing

Il·luminació p_051_2 Millorar la il·luminació

S_042_2 Posar il·luminació (ara genera inseguretat la manca
de llum). Fer compatible ombra dels arbres amb
il.luminació.

Pavimentació P_016_1 Asfaltar el pàrquing

P_019 Pavimentar parking, respectant la vegetació.
Senyalitzar-ho com a zona blanca, no zona blava de
pagament. Fer una zona per a vehicles grans. Canviar
el sentit del tràfic perquè es pugui entrar pel carrer
Tallers.

p_045 Pavimentar i aplanar el terra del pàrquing.

p_051_1 Pavimentar el terra del pàrquing

S_010 Pavimentar amb ciment o similar l'aparcament per
millorar-lo

S_042_1 L’aparcament ara provisional, amb problemes
manteniment, l’opció de pavimentar resoldrà el
problema.

S_061 Pavimentar l’aparcament resolt bastants problemes
de manteniment del terra de les pistes.

2.9.Àrea de
gossos

Manteniment i
neteja

S_027 És molt important fer un bon manteniment i higiene
de l'àrea de gossos que es vol crear.

Ubicació àrea
gossos

P_011 Fer un pipican al pàrquing. Que la meitat sigui
pàrquing i l'altra meitat, espai de gossos.

P_031 Fer una zona de gossos en aquest espai que sigui
millorada.

P_035 Crear una àrea de gossos complementària a l'àrea
verda

S_044 Buscar un emplaçament adequat per àrea de gossos.
Hi ha el talús (no ens podem apropar per les
pendents).
Tenir en compte que es reduiran les places
d'aparcament.

2.10.
Intervencions
artístiques

Murals P_007 Adequar l'espai per poder estar. Ex. Fer murals
decoratius.

P_026 El grup de grafiters que pinten al costat dels
bombers, poden pintar murals en el mur del cementiri
perquè esdevingui un lloc més atractiu. El cementeri
no crida molt a anar-hi.

S_011 Aquesta zona és molt gris, posar color, per allà
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passen molts infants que van les escoles.

S_041 Es comparteix un enllaç amb un exemple:
https://ovacen.com/baloncesto-diseno-y-moda-franc
esa/

2.11.Manteniment Manteniment i
neteja

P_024 Millorar el manteniment de les pistes, especialment
la neteja.

Pavimentació P_037_2 Treure la sorra del voltant i asfaltar (podria ser
material mateix del terra de la pista) per poder
patinar també als voltants. Eliminar el desnivell

Tanca i xarxes P_004_1 S'han de fer les millores necessàries en l'estructura,
perquè les persones en fan un mal ús i l'Ajuntament
ha de fer la neteja adequada, a més del manteniment
habitual.

P_037_1 Incorporar una xarxa metàl·lica resistent que sigui
difícil de tallar

S_020 Es podria posar una tanca similar al Palau Falguera.
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03.ESPAI PER A LA CONVIVÈNCIA

Tema Subtema Codi Descripció

3.1.Organització de
les activitats
programades

Dinamització
de l'espai

P_041 Incorporar una figura dinamitzadora a les pistes,
que treballi en xarxa amb les entitats per tal de
traslladar i organitzar activitats, per tal de preveure
les dinàmiques incíviques o monopolització de
l'espai que s’hi donen actualment.

S_017 Buscar els recursos per dinamitzar l'espai. Quan es
va construir es feien moltes activitats perquè algú
dinamitzava l'espai.

S_029 Dinamitzar l'espai almenys un cop al mes. Es
poden fer activitats específiques per
dinamitzar-les.

S_047 Si es canvia la morfologia i es millora no seria
necessari dinamitzar l'espai

S_058 Les referents són les entitats que organitzen les
activitats. Si és equipament, hauria de tenir un
referent.

3.5. Conductes
incíviques

Millorar
sensació de
seguretat

P_021 Hauria d'haver-hi control cap a les persones
usuàries per millorar la seguretat, perquè a partir
de les 17 hi ha situacions incíviques com consum
de drogues i alcohol. Millorar la seguretat per a
nens i infants.

P_044 Tancar les pistes durant la nit per evitar
dinàmiques incíviques que es produeixen sobretot
a partir del vespre i els caps de setmana.
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