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INTRODUCCIÓ 
 

 

La creació de les comissions ciutadanes s’emmarca en el context del 

desenvolupament del Projecte d’Intervenció Integral del barri de l’Espirall. Les 

comissions s’impulsen amb la voluntat de crear espais de treball ciutadans, en els quals 

veïns i veïnes del barri i persones vinculades al territori puguin aportar coneixements i 

debatre opinions, idees i experiències, així com reptes i propostes d’actuació que 

puguin vincular-se al Projecte d’Intervenció Integral, que té com a finalitat la millora de 

les condicions de vida al barri. 

 

Així, les comissions podran acompanyar i complementar accions que s’estiguin 

desenvolupant o estigui previst desenvolupar al barri en el marc del projecte 

d’intervenció. 

 

El passat 3 d’abril, es dugué a terme la primera trobada de les comissions ciutadanes, 

de constitució i inici dels treballs de les dues comissions: ‘La gent del barri’ i ‘El nostre 

entorn’. En aquest jornada, es donà inici al treball de les comissions cada una des de 

vessants i enfocaments complementaris:  

 

- La comissió “la gent de barri” treballa principalment en allò que afecta a les 

persones, amb l’objectiu principal de treballar les relacions humanes al barri, 

per tal d’augmentar la qualitat de vida de veïns i veïnes. 

- La comissió “el nostre entorn” treballa principalment allò que afecta el 

territori, des del vessant de la millora, els usos dels espais, les accions 

urbanístiques, l’economia i el medi ambient.  

 

En aquesta primera sessió hi assistiren una cinquantena de veïns i veïnes. L’objectiu 

d’aquesta primera trobada era presentar el procés de participació ciutadana a les 

persones interessades en ser membres de les comissions i establir l’agenda de temes 

de treball de cada una de les comissions per a l’any 2008, a partir de la qual continuar 

treballant en les properes sessions. Es considerava oportú, doncs, que fossin les 

persones membres d’aquests espais de treball les qui establissin l’agenda de temes 

que els interessava treballar i que creien més adients abordar des d’aquests espais de 

treball i debat ciutadans.  
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METODOLOGIA 
 

 

Per assolir els objectius plantejats, la sessió es dugué a terme amb el següent ordre del 

dia:  

 

- 19:45h: Presentació a càrrec dels responsables del projecte: el Cap de l’Oficina 

del Projecte d’Intervenció Integral i el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament.  

- 19:55: Presentació de la dinàmica de treball de les comissions i dels objectius 

de la jornada, a càrrec d’E1DOS Dinamització Social. 

- 20:05h: Treball en grups (separadament per comissions) 

- 21:20h: Plenari final: exposició de conclusions i cloenda. 

 

Primerament en plenari, el Cap de l'Oficina Projecte d'Intervenció Integral al Barri de 

l'Espirall va fer la presentació de l’acte. Seguidament el Regidor d’Urbanisme presentà 

el Projecte d’Intervenció Integral de l’Espirall. Tancant el plenari inicial, des de l’equip 

tècnic d’E1DOS Dinamització Social, encarregat del suport al procés i de la metodologia 

i conducció de les sessions de treball de les comissions, s’explicà l’objectiu de la 

jornada i la metodologia de treball prevista per a les comissions. 
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Posteriorment a la plenària inicial, es van iniciar els treballs de les dues comissions, de 

forma separada. Cada una de les comissions estava formada per entre 20 i 25 

persones, que s’havien inscrit prèviament o a l’inici de la mateixa sessió.  

 

Cada una de les sessions va ser conduïda per un/a dinamitzador/a, encarregat de la 

dinamització del debat i de conduir la dinàmica de treball del grup. En primer moment, 

cada comissió es va dividir en 5 petits grup d’unes 5 – 6 persones, en els quals es 

plantejaven i debatien propostes de temes a treballar al barri per part de les 

comissions, en el marc del projecte d’intervenció integral. Cada un dels petits grups 

formulà 3 propostes de temes a treballar i els objectius de cada una de les propostes 

plantejades. Després d’aquest primer moment de treball en subgrups, s’exposaven les 

propostes formulades a la resta de persones de la comissió.  

 

Presentades totes les propostes, de forma conjunta les persones de la comissió 

debateren les idees i propostes plantejades pels diferents subgrups. Finalment, de 

forma individual, cada persona de la comissió prioritzava, del conjunt de temes que 

havien sortit, aquells que considerava prioritaris i que podia ser més interessant i 

necessari treballar des de les comissions.  

 

Per últim, finalitzat el treball de les comissions, es dugué a terme una plenària final 

amb totes les persones participants a la jornada, en què un/a persona de cada 

comissió presentà les propostes i conclusions del debat realitzat. Així, cada una de les 

comissions pogué conèixer la feina realitzada per l’altra comissió i el conjunt de temes 

que aquestes plantegen treballar a partir d’ara. 

 

En aquest document  es recullen totes les idees i propostes formulades en els grups 

de treball de cada comissió. En primer lloc, es presenten les conclusions portades al 

plenari final de les comissions, i seguidament es transcriuen les propostes formulades 

en els petits grups (en negreta). En cursiva, es transcriuen notes dels dinamitzadors 

dels grups que ajuden a entendre les aportacions dels i les participants així com les 

idees del debat. 
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COMISSIÓ ‘LA GENT DEL BARRI’ 

 
 

PROPOSTES PRIORITZADES PRESENTADES AL PLENARI 
FINAL: L’AGENDA DE TEMES DE TREBALL DE LA COMISSIÓ 

 

 
� Oportunitats i activitats adreçades a la gent jove i la gent gran (formació, 

activitats lúdiques…) (11 vots) 

 

� Convivència: Pla de convivència, espais de trobada entre col·lectius de 

nouvinguts i la resta de veïns, etc. (11 vots) 

 

� Civisme (9 vots) 

 

� Identitat i arrels del barri: Sentir-se del barri i crear arrels i fidelització en 

el barri (7 vots) 

 

S’agrupa en aquesta idea els següents dos temes plantejats d’inici: 

o Identitat del barri: sentir-se del barri, conèixer i donar a conèixer el 

barri i la seva història... 

o Crear arrels, fidelització en el barri: permanència dels veïns en lloc 

que marxin... 

 

� Coneixement i relació/intercanvi entre les diferents associacions del barri 

(4 vots) 

 

 

 



 

 

Document elaborat per       eidos@eidos-web.com 

 

7

PROPOSTES ELABORADES EN PETITS GRUPS DE TREBALL 

 
(En primer lloc, es transcriuen en negreta les aportacions tal i com foren plantejades 

per cada un dels grups, en què s’indica la proposta de tema de treball i l’objectiu de la 

proposta. Seguidament en cursiva s’anoten algunes observacions de la persona 

dinamitzadora del grup) 

 

 

OPORTUNITATS I ACTIVITATS ADREÇADES ALA GENT JOVE I LA GENT GRAN 

(FORMACIÓ, ACTIVITATS LÚDIQUES…) 

 

� Casal Joventut i casal gent gran, un esplai 

o Perquè tant els joves com els adults tinguin els seus espais 

d’esbarjo, amb diferents activitats, sobretot els caps de setmana 

no tinguin que marxar a altres llocs i els joves tinguin nous 

al·licients i més controlats.  

 

� Educació/formació, joves/gent gran 

o Facilitar programes: 

� Educació per pares i mares 

� Taller TIC 

� Taller memòria 

� Taller llengües estrangeres 

 

� Una ludoteca per nens, per gent jove i gent gran 

 

Aquestes aportacions, que proposen la necessitat d’oportunitats i activitats tant 

formatives com lúdiques, especialment per la gent jove i la gent gran; apuntaven el fet 

d’evitar que aquests col·lectius no troben aquestes oportunitats, o a què hagin de sortir 

del barri per trobar-les. 

 

 

CONVIVÈNCIA: PLA DE CONVIVÈNCIA, ESPAIS DE TROBADA ENTRE COL·LECTIUS DE 

NOUVINGUTS I LA RESTA DE VEÏNS... 

 

� Adaptació emigració, xerrades i tallers: reforç d’adaptació d’immigrants 

fora de l’escola i xerrades de convivència. 
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o Per una bona adaptació tant de nens com d’adults, i explicar la 

diversitat i que tots puguem relacionar-nos, es necessita un espai, 

també tallers, per un reforçament més ampli. 

 

� “Compartim parlant”. Compartir experiències de tota mena, o de 

diferents cultures. 

 

� Incivisme (per ignorància o negligència). Pla per la convivència.  

o Creació d’una oficina d’assessorament per una millor relació 

intercultural. 

 

Es plantegen temes relacionats amb la convivència intercultural, més concretament 

sobre la necessitat d’espais de relació i intercanvi, de suport relacionat amb les escoles, 

amb l’assessorament a persones nouvingudes, etc. 

 

 

CIVISME 

 

� Pla/accions per educar la gent 

o Cura de jardins, recollir caques de gossos, escopinades, brossa 

 

� Convivència i civisme (en relació a la circulació i aparcament de vehicles) 

o Vetllar pel respecte de les normes de circulació 

� Millora de la senyalització 

� Sensibilització 

 

En aquest aspecte, tot i que es plantegen també actuacions com la millora de la 

senyalització, es posa l’accent sobretot en la necessitat de sensibilització.  

 

� Convivència i civisme 

o Regular l’espai de joc comú 

 

Aquestes tres aportacions relacionades amb el civisme, posen l’accent de les actuacions 

en l’educació, la sensibilització i la regulació com a treball necessari. S’afegeix també el 

tema de la vigilància per part d’un participant de la Comissió.  
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IDENTITAT I ARRELS DEL BARRI: SENTIR-SE DEL BARRI, CREAR ARRELS I FIDELITZACIÓ 

EN EL BARRI 

 

Es proposa agrupar en un mateix tema dos temes plantejats inicialment: 

o Identitat del barri: sentir-se del barri, conèixer i donar a conèixer el 

barri i la seva història... 

o Crear arrels, fidelització en el barri: permanència dels veïns en lloc 

que marxin... 

 

� Plan: dar a conocer el barrio, su historia, sus raices. 

o Que quienes están y los que se incorporan se sientan y quieran el 

barrio, y lo respeten. 

 

 

CONEIXEMENT I RELACIÓ/INTERCANVI ENTRE LES DIFERENTS ASSOCIACIONS DEL 

BARRI 

 

Aquesta aportació s’incorpora a l’agenda de temes un cop s’han exposat totes les 

aportacions fetes inicialment als subgrups, ja que es considera necessari plantejar una 

proposta relacionada a l’àmbit de l’associacionisme, com a agents importants en allò 

que afecta a la dinamització social i la relació entre les persones.  

 

En el treball inicial en subgrups i respecte al tema associatiu, un participant expressa a 

títol individual que l’associació de veïns per exemple, resulta un espai tancat i 

desconegut (“no sé què fan”) per les persones que com ell no hi han format mai part. 

En el plenari de la comissió s’expressa la necessitat i l’oportunitat que pot suposar una 

major relació i treball comú entre les associacions. 

 

 

ALTRES: APORTACIONS QUE ES REALITZEN EN AQUESTA COMISSIÓ TOT I CENTRAR-SE 

MÉS EN TEMES DE “EL NOSTRE ENTORN” QUE EN TEMES DE “LA GENT DEL BARRI”. 

 

� La gent gran: gimnàstica a l’aire lliure, parc amb instal·lacions 

 

� Parc Plaça Pau Casals i Doctor Bonet 

o Sabem que és de la comissió  urbanisme, però si es fa el parc, 

tindrem més relació humana, on la gent gran pot seure i els més 

petits jugar... és donar vida. 
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COMISSIÓ ‘EL NOSTRE ENTORN’  

 
 

PROPOSTES PRIORITZADES PRESENTADES AL PLENARI 
FINAL: L’AGENDA DE TEMES DE TREBALL DE LA COMISSIÓ 

 

 

� Accessibilitat (14 vots) 

 

� Urbanisme i planificació (6 vots) 

 

� Comerç (6 vots) 

 

� Enllumenat (5 vots) 

 

� Equipaments (4 vots) 

 

� Soterrament contenidors (2 vots) 

 

� Nous espais pel lleure i l’esport (2 vots) 

 

� Soterrament de les línies aèries (1 vot) 

 

� Mobilitat (1 vot) 

 

� Sostenibilitat (1 vot) 
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 PROPOSTES ELABORADES EN PETITS GRUPS DE TREBALL 

 
(En primer lloc, es transcriuen en negreta les aportacions tal i com foren plantejades 

per cada un dels grups, en què s’indica la proposta de tema de treball i l’objectiu de la 

proposta. Seguidament en cursiva s’anoten observacions del dinamitzador/a del grup) 

 

 

ACCESSIBILITAT 

 

� Supressió de les barreres arquitectòniques 

o Per a millorar la mobilitat de totes les persones en el seu entorn. 

El grup aborda la necessitat de suprimir barreres arquitectòniques tant en l’espai públic 

com en els habitatges amb la instal·lació d’ascensors. 

 

� Remodelació de les entrades a les escales dels edificis, mitjançant rampes 

per a persones amb mobilitat reduïda 

o Per a millorar la mobilitat 

 

� Supressió de barreres arquitectòniques  

o Per a millorar els passos de vianants (guals adaptats) 

Es comenta que les millores en accessibilitat ho són per a tots, i no només per a les 

persones amb mobilitat reduïda. 

 

 

URBANISME I PLANIFICACIÓ 

 

� Zones verdes, globalització de les zones de l’Espirall 

o Per a acabar amb la fragmentació de l’Espirall, i unificar la Plaça Dr. 

Bonet, la Plaça Pau Casals, Espirall 58 

S’emfatitza la necessitat d’una visió global del barri per desenvolupar actuacions 

integrals. En aquest sentit es planteja la possibilitat de crear eixos verds i d’unificar les 

places. Es planteja necessari planificar l’espai tenint en compte tot el barri. 

 

� Remodelar l’espai públic 

o Per a integrar la zona d’Espirall 58 al barri 

Es comenta la necessitat d’ integrar totes les zones del barri. 
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DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ 

 

� Dinamitzar el barri a través del comerç 

 

� Dinamització del comerç amb la millora dels carrers comercials 

(enllumenat, aparcament, etc.) 

o El comerç viu manté el barri actiu i genera moviment en els 

carrers. Evita els barris dormitori i dóna seguretat. El comerç 

també fa una funció social; fa barri. 

Al grup sorgeix  debat entorn les millores urbanes per a la dinamització del comerç. 

Aquestes, ajuden a fomentar el comerç de barri, alhora que aquest ajuda a la millora 

urbana. 

 

 

ENLLUMENAT 

 

� Enllumenat 

o Per a millorar els carrers, la sensació de seguretat i fer un entorn 

més agradable 

En aquest cas, el grup planteja la possibilitat d’instal·lació de  més punts de llum al 

barri. 

 

 

EQUIPAMENTS 

 

� Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu 

o Per a que tota la gent del barri pugui fer ús d’equipaments de tipus 

cultural, esportiu i d’oci 

 

� Creació d’un Centre Cívic 

o Per a potenciar un espai per a tothom 

 

� Creació d’un equipament d’esports (un gimnàs nou a l’escola Pau Boada o 

al Centre Cívic) 

o Per a crear un espai per a la pràctica esportiva 
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� Serveis i espai públic 

o Estudiar l’emplaçament del mercat dels dimarts 

o Dinamitzar el mercat de la Pelegrina 

o Estudiar l’emplaçament de l’AAVV, del Centre Obert, del Centre 

Cívic 

o Possible ús dels espais esportius escolars en horaris no lectius 

Al grup es comenta que la proposta d’obrir els patis i espais esportius de les escoles ja 

s’ha fet en varies ocasions i no se sap si aquesta proposta pot ser aplicada mitjançant 

el Pla Integral del barri. 

 

 

SOTERRAMENT DE CONTENIDORS 

 

� Soterrament dels contenidors de la brossa de la zona comercial 

o Per a possibilitar la zona de vianants en el Carrer Gelida 

 

� Soterrar contenidors 

 

� Neteja del barri i soterrament dels contenidors 

o Un barri net i conservat genera sinèrgies en el mateix sentit. Un 

barri brut i deixat genera mal ambient 

 

 

NOUS ESPAIS PEL LLEURE I L’ESPORT 

 

� Adequació de l’entorn 

o Crear nous espais per a l’esbarjo i l’esport (circuit esportiu a Sant 

Pau, espais d’esbarjo a les afores) 

En el debat, com a exemples, hi ha qui proposa la possibilitat de creació d’espais per a 

fer barbacoes a les afores i un circuit de pràctica esportiva. 
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SOTERRAMENT DE LES LÍNIES AÈRIES 

 

� Soterrament de les línies aèries 

 

� Rehabilitar els elements col·lectius 

o Per a millorar l’aspecte del barri i dels seus carrers comercials  

 

 

MOBILITAT 

 

� Mobilitat 

o Solucionar els problemes de circulació, la mobilitat de les 

persones, l’aparcament i les barreres arquitectòniques 

 

 

SOSTENIBILITAT 

 

� Sostenibilitat en el consum d’aigua 

En la direcció de la proposta, es planteja al grup la possibilitat d’aprofitar l’aigua de 

pluja per al rec dels parcs. 

 

 

ALTRES PROPOSTES 

 

� Policia de barri per evitar els robatoris 
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AVALUACIÓ 
 

 

Amb la documentació del taller es va repartir a l’inici un full d’avaluació entre els i les 

participants de la jornada, per tal de valorar el desenvolupament del taller i els 

resultats obtinguts de forma individual. A continuació s’enuncien les preguntes 

formulades i els resultats obtinguts de la mitjana de les valoracions sobre el total dels 

37 qüestionaris d’avaluació recollits per cada una de les comissions. Aquesta mitjana 

es calcula a partir de la suma de les valoracions individuals dividida entre el nombre de 

qüestionaris recollits; i la valoració és 10 per a la puntuació més alta i 1 per la més 

baixa.  

 

‘Gent del 

Barri’ 

‘El Nostre 

Entorn’ 

1. Han estat clars els objectius de la sessió? 8,3 6,1 

2. Com considera que ha estat el ritme general? 7,3 6,2 

3. Ha trobat interessant el tema tractat? 8,5 7,1 

4. Ha tingut oportunitat d’expressar les seves idees? 8,4 8 

5. Com qualificaria la tasca dels dinamitzadors/es de grup? 8,2 7,1 

6. Considera adient el lloc on s’ha celebrat? 100% Sí 62,5% No 

37,5% Sí 

7. Considera adient l’hora de la sessió?  100% Sí 97,05% Sí 

2,95% No 

 

 

Finalment, les dues últimes preguntes feien referència a l’opinió general del taller 

participatiu sobre les qüestions més i menys valorades.  

 

A l’apartat ‘Podria indicar el que més valora?’ els veïns i veïnes destaquen la 

participació com l’element més positiu (14). També esmenten com a positiu la 

dinàmica del grup (3), així com les ganes de treballar i la il·lusió dels veïns (3), la 

mateixa sessió i els objectius plantejats (1). 

 

S’ha valorat també positivament la possibilitat d’aquestes comissions a oferir un 

seguiment al Pla d’Intervenció Integral l’Espirall i d’altra banda s’assenyala també la 

importància de l’extensió d’aquest procés participatiu a tot Vilafranca. 
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A la pregunta ‘Pot assenyalar també les seves crítiques’ en 24 de les 37 avaluacions no 

s’ha fet cap reflexió o s’expressa no tenir-ne (3). En les avaluacions restants es 

destaquen com elements més negatius manca de temps per al debat (4), la mida de la 

sala d’un dels grups (3), manca de claredat dels objectius de la sessió (2) i retard de la 

convocatòria (1). 

 

La  no adequació de la mida d’una de les dues sales ha quedat igualment reflectida per 

un dels grup a la pregunta 6, que es referia pròpiament a aquest aspecte, en la qual 

vàries persones plantegen la necessitat d’una sala més gran.  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Equip tècnic d’E1DOS Dinamització Social:  
 
Coordinadora de la jornada: Eulàlia Tubau 
 
Dinamitzadores de la Comissió “La Gent del Barri”: Xelo Esteve (amb el suport d’Eulàlia 
Tubau) 
Dinamitzadors de la Comissió “El Nostre Entorn”: Jordi Guimerà (amb el suport 
d’Adriana Cabeceran) 
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PARTICIPANTS 
 

Comissió ‘El nostre entorn’ 

 

Albert Zafra 

Amàlia Casals 

Andrés Crespo 

Andrés Ballesteros 

Àngels Travé 

Antonio Alzina 

Antonio Díaz 

Antonio Herraiz 

Antonio Pavón 

Antonio Vicente 

Dolors Rius 

Eduard Torres 

Francesca Osuna 

Gregorio Herrera 

Jesús Pajares 

Joan Tàpia 

Joan Tarrida 

Jordi Agulló  

Josep Rovira 

José Egea 

Josep Freixedes 

Juan Márquez 

Manuela Torrado 

Paco Álvarez 

Pere Roman 

Ricard Lloses 

Rodolfo Carranza 

 

 

 

Comissió ‘Gent del barri’ 

 

Abdelmalek Erraghiodi 

Alberto Redondo 

Ángel Lumbreras 

Anna Soler 

Assen Cámara Pérez 

Assumpta Giménez 

Carmen Manjón 

Cati Izquierdo 

Cristina Sala Soy 

Josefina Peñaroya 

Francisco Giménez 

Josep Zafra 

Miguel Ángel García Castellano 

Miquel Santiago Crespo 

Monti Díaz 

Montserrat Valle 

Nora Mata 

Pere Ruiz 

Ramon Zaballa 

Rosa Buldu 

Sagrario Martín 

Tomás Cantero 

Toni Padilla 

 


