
Propostes que hem recollit
pel disseny del parc al costat del carrer 
d’Anna Piferrer

Dibuix realitzat per estudiants 1º arquitectura-UPC - Professor Bruno Seve com part de la seva col·laboració amb el projecte 



Qui ha participat fins ara?
02

Qüestionari on-line:
● Famílies d’escoles i 

veïns/es

72  participants

 

03

Gimcana:
● Infants d’escoles

 15 participants 
 

 

04

Recorregut veïnal:
● Famílies d’escoles

4 participants

 

05 

Sessió informativa:
● Veïns/es

16 particiants

 

06 

Visites:
● Joves ESO Gravi
● Reforç CC El Coll
● As. Ball Shuffle 

171participants
 

07 

Carretó:
● Gent del carrer

31participants
 



Activitats culturals

Fonts: 71 enquestes digitals / 141 enquestes alumnes ESO / 19 fitxes gimcana i recorregut / 12 enquestes al carretó

“La proposta d’instal·lar un escenari per fer 
diferents activitats, concerts, etc. té la 
qualitat de coincidir amb els desigs dels 
adults i els joves, té el potencial per 
treballar activitats integradores i 
transversals en aquest espai. També cal 
posar atenció a algunes activitats com la 
música, el ball o la projecció audiovisual, 
que necessiten treballar més el seu 
impacte en les dinàmiques del barri, cal 
escoltar altres veus per afinar aquestes 
propostes. Tot així, aquestes activitats, pel 
seu atractiu, tenen el potencial d’obrir 
espais de dinamització i major activitat al 
carrer en aquest espai, per això, és clau la 
participació dels educadors de carrer dels 
serveis socials del barri, la seva presència 
és una oportunitat de fomentar un espai 
amb un potencial comunitari”.



Activitats esportives

Fonts: 71 enquestes digitals / 141 enquestes alumnes ESO / 19 fitxes gimcana i recorregut / 12 enquestes al carretó

“Per abordar aquestes propostes 
com el circuit de 
skate/bici/patinatge, cal revisar 
altres espais potencials al 
barri/districte, i posar en evidència 
les limitacions del solar. Tot així va 
sortir la idea d’aprofitar la 
pendent del solar, per dissenyar 
elements polifuncionals que 
serveixin per al skate, patinatge i 
siguin part del mobiliari del parc. 
El mateix criteri es suggereix pel 
futbol i bàsquet. És important 
contrastar aquestes propostes 
amb altres veus. 
També, el rocòdrom es presenta 
com un element intergeneracional 
i integrador, per a la seva 
versatilitat i adaptació al solar, és 
un altre element amb força 
diversitat de participants”.



Zones de tranquil·litat

Fonts: 71 enquestes digitals / 141 enquestes alumnes ESO / 19 fitxes gimcana i recorregut / 12 enquestes al carretó

“Hi ha la majoritària proposta de plantejar 
zones de descans i chill-out, es parla de l’ús 
de plantes aromàtiques, hamaques, 
mobiliaris amb endolls, principalment 
potenciar un entorn i paisatge natural. El 
repte és treballar la compatibilitat o 
priorització d’aquest tipus de zones, amb 
altres activitats de més impacte, com són 
les esportives o recreatives. Un altre punt 
important és la proposta d’una zona de 
lectura, aquesta proposta té la qualitat de 
connectar interessos entre alguns joves i la 
biblioteca Maria Antonieta, la qual té idees 
per fomentar l'intercanvi de llibres i la 
lectura a l’espai públic. Cal aprofundir en 
aquest punt de connexió”.



Zones de joc

Fonts: 71 enquestes digitals / 141 enquestes alumnes ESO / 19 fitxes gimcana i recorregut / 12 enquestes al carretó

“A més dels jocs pels infants i jocs lliures 
(taula, ludoteca, etc.), hi ha dos elements 
que segons els comentaris dels 
participants, poden donar identitat al futur 
parc. La Tirolina com a element que 
aprofiti la pendent i la proposta d’un 
tobogan gegant. Aquest últim element, en 
les activitats realitzades, es va comentar 
que pot ser un objecte molt atractor i 
identificatiu d’aquest parc a escala del barri 
i ciutat. Tot i que aquestes propostes tenen 
un potencial motivador, cal proposar-les i 
contrastar-les amb altres veus”.



Activitats recreatives

Fonts: 71 enquestes digitals / 141 enquestes alumnes ESO / 19 fitxes gimcana i recorregut / 12 enquestes al carretó

“La proposta amb major aportacions és 
la de xerrar amb els grups d’amics al 
nou parc, proposada pels joves. Això 
planteja resoldre un mobiliari adient 
per aquesta activitat, que es pot 
treballar amb els mateixos joves i amb 
diverses veus.
Tot així, la proposta amb més potencial 
integrador és la de tenir un espai per 
fer pic-nic. Aquesta idea va tenir molta 
acceptació entre joves i adults i dóna 
l’oportunitat de parlar del civisme i cura 
de l’espai en activitats que generen 
residus.” 



Zones de servei i mobiliari

Fonts: 71 enquestes digitals / 141 enquestes alumnes ESO / 19 fitxes gimcana i recorregut / 12 enquestes al carretó

“Com és evident, el wifi i zona de 
carregadors de mòbils va ser proposada 
pels joves, són elements de molta 
importància per ells/elles.
Un element a destacar és el quiosc / 
terrassa, és una proposta amb potencial 
d’integració de diferents col·lectius, de 
dinamització del futur parc i d’un atractor 
que doni vida al futur espai públic. Cal 
revisar la normativa i les possibilitats 
d’abordar aquesta necessitat. Aquesta 
proposta respon a les característiques de 
la zona, constantment es fa referència a la 
falta de major dinamització comercial al 
barri”.



Ara cal prioritzar quines són les activitats més importants 
que definiran el projecte del parc!

Per això es farà un taller participatiu obert 
a tothom el 19 de gener de 10:30h a 13:30h 

a la biblioteca els Penitents 
Passeig de la Vall d'Hebron, 65-69

T’esperem hi!


