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Projecte executat del Novembre 2018 al Febrer 2019 
La remodelació de dos parcs del municipi ha estat objecte del procés participatiu.  

La ciutadania ha participat en l’elecció dels usos del parc i instal·lacions.  
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- Característiques del procés:  

Pressupost de 60.000€ per a cada espai 

Objecte: Remodelació del parc del Sant Crist i la plaça de la Constitució 

Calendari: del 15 de novembre de 2018 al 3 de febrer del 2019 

Condicionants de les propostes:  

- No poden ser excloents i han de tenir en compte l’ús públic i universal de l’espai.  

- No poden comportar compromisos de despesa futura 

- La totalitat dels recursos ha de destinar-se a l’espai del parc, quedant-ne fora del procés altres espais.  

Desenvolupament del procés:  

 

1. DIAGNÒSTIC I RECOLLIDA D’INFORMACIÓ (del 15 de novembre al 2 de desembre) 

Es distribueix un enquesta oberta a tota la població per a cada parc.  

Es recull la següent informació de les 92 enquestes buidades pel Parc del Sant Crist: 

   si no n/c  
Mantenir camp de futbol 81 10 1  
Mantenir pista patinatge 28 62 2  

Mantenir piràmide corda 43 45 4  

Mantenir cistella bàsquet 71 18 3  

Mantenir taula ping-pong 61 30 1  

accés als horts 35 54 3  

posar taules de pic-nic 67 17 8  

Escapis infantils suficients 21 64 7  

Vegetació suficient 38 50 4  
 

Consideracions generals: Cal preveure la instal·lació d’un quadre de potència al parc, ja que no es disposa de corrent 

cada vegada que es realitza algun acte.  

Coses considerades com a bones del parc: camp de futbol, piràmide de corda, amplitud de l’espai, l’arbrat del parc,  

l’ombra de l’arbrat, tranquil·litat del parc, diversitat d’espais i activitats que es poden realitzar per a diferents edats, 

seguretat per als nens en ser tancat. No perill de vehicles per a la canalla i zona infantil.  

Coses considerades com a negatives del parc: Deixadesa de l’espai, manca de manteniment (punt més destacat), zona 

patinatge obsoleta, espai desaprofitat, falten bancs, brutícia, parc obsolet, tanca vegetal en mal estat, la petanca no es 

fa servir, els gossos que entren a l’espai infantil o van sense lligar pel parc i fan les seves necessitats, mala/poca 

il·luminació (punt destacat per molta gent), poca varietat de jocs, rates, incivisme, poques coses pels nens, mal 
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drenatge de la pista de patinatge, accessibilitat. Escales d’accés i al parc molta sorra = fang, tanques metàl·liques 

perimetrals en mal estat.  

Elements existents a mantenir: Camp de futbol, piràmide de corda, cistella de basquet i taula de ping-pong.  

Elements a suprimir: Pista de patinatge, pistes petanca i tanca vegetal perimetral.  

Elements a afegir: Cistelles de basquet, zona de jardí, o zona enjardinada, zona pícnic (es fan molts aniversaris al parc), 

zona voleibol, espai d’exercici per a gent gran, una altra font, més papereres, més bancs, taules de pic-nic, xarxa per a 

pilotes a la tanca perimetral, espai de gimnàstica per a joves (similars als de la Tirolina del Viena),  

Espai de jos infantils: Ampliar l’actual zona a la zona de petanca, més jocs motrius, zona de sorral, una part de terra de 

cautxú (molt demanada), substitució de tanca per una que no permeti l’accés als animals, castell més gran, gronxadors 

insuficients (caldria 4, per a diferents edats i també adaptats a persones amb mobilitat reduïda), espai de joc per a 

nadons, tirolina, llit elàstic, possibilitat de zona de jocs d’aigua o algun tipus de font que permeti que els nens juguin 

amb aigua a l’estiu i jocs de fusta similars als del parc de Can Rius, de Caldes de Montbui.  

Jardineria i espais verds: Analitzar possibilitat de treure el mur de Blas Infante y fer talús enjardinat de transició entre 

parc i carrer, arbres perimetrals de la zona horts, en mal estat. Esporgar i potser eliminar els més danyats, podar els 

plataners, avaluar instal·lació de més zones enjardinades, amb planta-flor, arbustives i gespa, substituir la tanca vegetal 

danyada per una en bon estat, més varietat d’arbres i amb més color, massa superfície de sorra. Posar alguna zona 

enjardinada. Més arbres. Zona de gespa, com al Mil·lenari. 

Altres comentaris recollits a l’enquesta: Millorar el manteniment del parc. Més presència de jardiners i escombraires. 

Generar espais de reunió. El camp de futbol és massa gran. Potser no cal. Es podria posar una part una canxa de basquet 

i l’altra part per a futbol, amb porteries noves. Cal evitar que els gossos entrin. Especialment a la zona infantil. Caldria 

tanca perimetral que impedís l’accés als animals de companyia. El manteniment és molt deficient. Cal incrementar la 

il·luminació. Al parc no es fan activitats del poble. Caldria fer algunes activitats de l’Ajuntament. A festa Major o en 

altres oportunitats. Al parc mai es fa res. Circuit de troncs o d’elements naturals per als més petits. L’aparcament que 

hi ha al costat està en molt mal estat. Caldria millorar la il·luminació i, si és possible, asfaltar o compactar el terra, com 

a l’escorxador. El trànsit per Blas Infante amb C/ Montserrat és alt i molt ràpid. Caldria posar llom d’ase abans de C/ 

Montserrat, i repintar passos de zebra. Perill per als vianants. Analitzar zona de barbacoes al terreny entre horts i parc. 

Al parc es fan molts aniversaris. Posar algunes taules de pícnic. Al parc caldria organitzar més activitats per a la canalla. 

No es fa mai res. S’hauria de prohibir l’accés als gossos al parc. Tenir en compte les persones amb disminució quan 

s’instal·len jocs infantils. Falta il·luminació. Gespa artificial al camp de futbol, aprofitant la que es tregui del camp de 

futbol de Montmeló. Càmeres per a vigilància de l’espai. Analitzar la possibilitat de posar rocòdrom. Arreglar el mur 

exterior del parc, que està en mal estat. Hi ha molta sorra/terra i es fa fang quan plou. Estaria bé fer camins amb 

formigó imprès.  
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Es recull la següent informació de les 68 enquestes buidades per la Plaça de la Constitució: 

  si no n/c 

Mantenir esplanada de terra 33 32 3 

Mantenir espai plaça dura 52 12 4 

Mantenir xemeneies Cucurny 64 4 0 

Mantenir elements d'skate 35 30 3 

Espais infantils suficients 30 35 3 

T'agradaria que hi hagués jocs d'aigua 56 8 4 

La vegetació és suficient 7 60 1 
 

Consideracions generals: Caldria fer algun element que servís d’homenatge a l’antiga fàbrica Cucurny, pensar en la 

possibilitat de fer un escenari permanent per les activitats que es realitzen (a la part dura de la plaça). Mur de Carrer 

Salvador Espriu, o eliminar i fer talús enjardinat o tanca de protecció.  

Coses considerades com a bones: Espai ample i diàfan, tranquil·litat a l’espai, arbres i zona dura, poc trànsit, espai del 

parc infantil (destacat per molts), possibilitat d’organitzar activitats a l’aire lliure, la festa de l’aigua, ombra de plataners 

i les xemeneies de l’antiga Cucurny. 

Coses considerades com a negatives del parc: Manca de jardineria i espai enjardinat, manca de reposició d’arbres que 

s’han anat traient i no s’han reposat, escàs manteniment, espai desaprofitat, esplanada sense cap finalitat definida, 

sensació de descampat, manca d’espais per fer esport, mal estat de l’asfalt de la part dura, els arbres no es poden, mur 

c/Salvador Espriu sense protecció, l’espai es fa servir com a pi-pi can. Animals sense lligar. Es formen basalts al paviment 

dur de manera constant. 

Elements existents a mantenir: L’esplanada tova de terra o una part d’ella, les xemeneies, la zona dura de la plaça. En 

general no es posa en dubte la disposició dels espais actuals.  

Elements a suprimir: Half de skate, poda de plataners, acàcies en mal estat, paviment de ciment que creua la plaça. 

Els basalts d’aigua quan plou.  

Elements a afegir: Doble línia d’arbres substituint les acàcies actuals, elements per fer exercici, espai per jugar a futbol 

amb porteries, cistelles de basquet, rocòdrom, tirolina, elements nous de joc infantil, terra de cautxú, més bancs i 

papereres, espai de jocs d’aigua, font ornamental, pèrgoles, més llum, fer més gran l’espai de jocs infantil i posar 

elements que tinguin en compte nens amb mobilitat reduïda, llits elàstics d’exterior, taules de pícnic, jocs de corda.  

Espai de jocs infantils: Espai de terra de cautxú i espai de sorral, jocs nous, de lògica i de motricitat, jocs de diferents 

edats, gronxadors per nadons.  
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2. TALLER PARTICIPATIU 

 

- Recollida d’informació del parc del sant Crist:  

Es recullen 40 projeccions del parc a través de l’elaboració de mapes en el taller i es fan 13 entrevistes en profunditat. 

Les propostes dels mapes es buiden en la permanent del consell de poble. S’incorpora un asterisc a aquelles demandes 

més generalitzades.  

- Recollida d’informació de la plaça de la Constitució:  

Es recullen 37 projeccions del parc a través de l’elaboració de mapes en el taller i es fan 11 entrevistes en profunditat. 

Les propostes dels mapes es buiden en la permanent del consell de poble. S’incorpora un asterisc a aquelles demandes 

més generalitzades .  

 

3. ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ RECOLLIDA 

Els equips tècnics de territori es treballen de forma transversal amb participació i s’elaboren 3 propostes per a cada 

projecte. Les demandes que es consideren generalitzades s’inclouen en els tres projectes de cada parc.  

Són les següents:  

Sant Crist: Tanca perimetral nova, instal·lació d’un quadre elèctric, millora de l’enllumenat, més espai verd, jocs 

infantils nous, ampliació zona infantil, taules de pícnic, xarxa pel camp de futbol, manteniment o ampliació de l’activitat 

de bàsquet, repàs del paviment en mal estat, renovació de bancs i papereres, porteries camp de futbol noves i jocs 

d’entrenament esportiu.  

Plaça de la Constitució:  Millora de l’accessibilitat al parc, millora de l’enllumenat, augment de la zona enjardinada i 

retirada d’arbres en mal estat i substitució per arbrat nou, renovació de bancs i papereres, incorporació d’elements 

esportius nous (porteries i/o cistelles de bàsquet), jocs d’entrenament esportiu, i element d’homenatge a l’antiga 

fàbrica Cucurny.  

 

4. DEVOLUCIÓ DE LA INFORMACIÓ RECOLLIDA 

El dia 16 de gener es fa la devolutiva del Parc del Sant Crist a la població sobre la informació recollida i es presenten 

els tres projectes. A proposta dels veïns es modifica el projecte 2. Les 3 propostes que finalment es sotmetran a votació 

són les següents:  
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Projecte 1 . Aspectes a destacar: Dues dunes que incorporen una gran zona enjardinada, zona de pista de patinatge transformada 

en espai poliesportiu, amb dues porteries i dues cistelles de bàsquet, zona de pícnic sota l’arbrat i nou element de joc infantil 

piramidal (estructura de corda).  

 
Projecte 2. Aspectes a destacar: Reducció de l’alçada del mur del Carrer Blas Infante, dues dunes que incorporen una gran zona 

enjardinada, zona de pista de patinatge transformada en espai poliesportiu, amb dues porteries i dues cistelles de bàsquet, 

nou element de joc infantil i una tirolina que substitueix l’element piramidal.  
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Projecte 3. Aspectes a destacar: Dues dunes que incorporen una zona enjardinada, zona de pista de patinatge transformada en 

mitja pista de bàsquet, nou element de joc infantil, una tirolina que substitueix l’element piramidal, jocs d’entrenament esportiu 

i zona de pícnic en l’espai de la tirolina i eliminació parcial del mur del carrer Blas Infante.  

El dia 18 de gener es fa la devolutiva de la Plaça de la Constitució a la població (annex 5) sobre la informació 

recollida i es presenten els tres projectes. Les 3 propostes que finalment es sotmetran a votació són les següents:  

 

Projecte 1 . Aspectes a destacar: Es manté la half de l’skate, creació d’una zona esportiva de futbol compartida amb bàsquet, 

incorporació de passos pavimentats, enderroc parcial del mur del carrer Salvador Espriu, incorporació de zona de pícnic i cautxú 

a la zona de joc infantil.  
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Projecte 2. Aspectes a destacar: Eliminació de la half de l’skate, eliminació parcial del mur del carrer Salvador Espriu, gran zona 

enjardinada amb dunes, nou element de joc infantil a la part central, un pont de mico i creació d’una petita zona esportiva de 

futbol i bàsquet.  

 

Projecte 3. Aspectes a destacar: Eliminació de la half de l’skate, eliminació del mur  i formació de talús al carrer Salvador Espriu, 

formant una duna, incorporació d’una font central ornamental amb disseny compatible com a joc d’aigua, incorporació de parterre 

arbustiu, gran zona enjardinada amb dunes i cautxú a la zona de joc infantil. 
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5. VOTACIÓ DELS PROJECTES FINALS 

 

En la fase final del procés, han votat un total de 360 persones, però 5 vots nuls. Només 18 persones han votat en 

ambdós projectes.  

Les votacions dels projectes han estat les següents (355 vots vàlids):  

Sant Crist Constitució 

Projecte 1 32 Projecte 1 32 

Projecte 2 86 Projecte 2 106 

Projecte 3 57 Projecte 3 60 

TOTAL  175 TOTAL  198 

  

La distribució segons el lloc on s’ha votats és la següent:  

 

 

 

Un 66% del total, ha efectuat el vot on line.  
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6. AVALUACIÓ CONSELL DE POBLE  

 

La secció de la Comissió Permanent, en data 19/02/2019 fa una valoració sobre el procés participatiu realitzat.  

S’exposen les següents qüestions: 

- Alguns membres valoren que el procés va ser accelerat, que potser amb més temps hi hagués hagut més 

votacions de la ciutadania. Hi ha desacord amb aquesta afirmació, algunes opinions valoren que no és 

correlatiu.  

- Es valora negativament el fet de no tenir una plataforma per fer les votacions, aquest fet va retardar l’inici de 

les votacions dos dies, tot i que finalment es va optar per a fer servir un formulari de la plana web i va donar 

bons resultats.  

- Es valora molt positivament l’execució dels tallers, es refereix que presentar projectes que requereixen 

participació ciutadana en una festa o esdeveniment anima a la ciutadania a participar-hi. 

- Respecte a la metodologia es valora que va estar ben executada i que ha obtingut una bona resposta per part 

de la ciutadania. Hi ha consens en valorar que per la poca experiència que hi ha en el municipi a fer processos 

participatius, la resposta de la ciutadania ha estat molt positiva. 

- En general es valora que els dos projectes han avançat paral·lelament de forma satisfactòria. 

- En relació al mètode de recollida d’informació “entrevistes en profunditat” es valora que no va funcionar 

correctament. Es refereix que a la ciutadania li costa exposar-se davant d’una càmera i que les entrevistes 

recollides eren de les mateixes persones en els dos parcs i no mostraven una mostra significativa que recollís 

la informació de forma plural.     

 

 


