
 

TALLER 3- VERD I CARRER. Característiques de l’espai públic  
La tercera sessió de participació s’ha centrat en la reflexió sobre el verd i el carrer i ha servit, en                    

primer lloc, per definir l’encaix general de l’espai verd dins el conjunt de la Model i la relació amb el                    

seu entorn. En segon lloc, per aconseguir propostes de noves activitats i usos tenint en compte la                 

diversitat de persones (persones cuidadores, infància, adolescència, gent gran, mobilitat reduïda,           

dones). I, per últim, per reflexionar sobre les qualitats d’aquests espais tenint en compte criteris               

com la seguretat, l’accessibilitat, la mobilitat, la sostenibilitat o la identitat. 

 

Aquesta tercera sessió s’ha celebrat el dimarts 10 d’abril de 18.30h a 20.30h. 
  
Dades de participació 

Han assistit 83 persones però s’han recollit les dades de 36 participants. 

 

Dones: 21  

Homes: 15 

 

La participació d’homes i dones ha estat força equilibrada, amb una major presència de dones en                

aquesta sessió.  

  

En quant a les franges d’edat, s’ha detectat que les persones que assisteixen en menor mesura a                 

aquesta sessió són les que tenen entre 36 i 45 anys. En aquest sentit, s’ofereix un servei de cura                   

perquè tenir criatures al càrrec no sigui un impediment a l’hora d’assistir a les sessions.  

 

La majoria de les persones assistents són dels barris al voltant de la Model. Gairebé la meitat de                  

persones participants formen part d’alguna entitat del barri. Les entitats més representades són:             

AFA Eixample 1, AAVV, Vocalia de dones de l’AAVV, Casal de Joves Queix, Associació Jardins d’Emma,                

SOS Monuments, Projecte Camí Amic i Espai de Gent Gran Montserrat Olivella. 



 

Desenvolupament: 

 
1ª Part. Presentacions. Edifici del teatre (40’) 

● Benvinguda i presentació del procés (5').  
A càrrec de la regidora Janet Sanz. 

● Verd i carrer: característiques de l’espai públic (20').  

A càrrec de Ton Salvadó, director de Model Urbà. 

● Aportacions des de la fila 0 (10’) 

A càrrec de Toni Teignier de l’AVVEE i Xavier Montagut de l’Associació Jardins d’Emma.  

● Explicació del desenvolupament del taller (5’) 
A càrrec de Lacol i Equal Saree 

 

2ª Part. Dinàmiques de treball en grups. 

  

Dinàmica 1. Quin parc volem per La Model? (30’) 
S’han definit les qualitats dels diferents espais que han de configurar l’espai lliure a partir de                
les següents preguntes: 

- Quines activitats hi volem fer? 

- Quines característiques hauria de tenir? (boscós, obert,...) 

- Quina importància donem a la sostenibilitat, la seguretat, la mobilitat, la gestió… 

- Quina relació hauria de tenir amb la resta d’espais verds del barri? 

- Altres qüestions que considerem importants. 

 

Material de suport: 

● Cartes de rols 

● Retoladors 

● Plànol “Eixos i espais verds entorn La Model” 

● Fitxa de suport amb preguntes  

 
 

Dinàmica 2. Com ubiquem el parc a La Model? (30’)  
A partir de 6 esquemes sobre la ubicació de l’espai verd i la seva relació amb la conservació                  
dels edificis, s’ha debatut sobre aquests reflexionant sobre la seva relació amb l’entorn. El              
debat ha partit amb el plantejament:  
 
Quin dels esquemes plantejats... 

- es relaciona millor amb el seu entorn (vies pacificades, espais verds del voltant,             
assolejament,…)? 

- permet una major flexibilitat d’usos? Fixeu-vos en les dimensions i geometries dels            
espais. 

- pot donar més vitalitat als carrers del voltant? 
 

Material de suport: 

● Plànol d’esquemes. 

● Document dels diferents escenaris de verd. 

http://www.lacol.coop/
http://equalsaree.org/


 

  

Resultats 

Dinàmica 1. Quin parc volem per La Model? 

A partir de la informació recollida, podem concloure que l’espai públic de La Model es planteja com                 

un espai comunitari i de relació, que acull activitats diverses per totes les edats: espai infantil, zones                 

de passeig i descans, hort urbà, mercat de pagès, espai esportiu per totes les edats (no pistes ni                  

pavelló), activitats culturals i comunitàries i espai per gossos. Les persones participants volen que              

sigui un espai obert, un pulmó verd amb molts arbres i amb paviment majoritàriament natural i                

permeable. Un espai inclusiu i accessible per tothom, que segueixi criteris de sostenibilitat             

energètica i d’estalvi d’aigua. S’hauria de percebre com un espai segur i estar ben il·luminat encara                

que trobem divergències sobre com es podria garantir la seguretat al recinte. Per últim, a les                

persones participants els agradaria que pogués ser un espai co-gestionat pel veïnat i les entitats del                

barri. Altres qüestions que es consideren importants és tenir accés a lavabos públics, bé incloent-los               

al parc o bé podent fer ús dels propis dels equipaments, preservar el jardí fet pels presos com a espai                    

de Memòria i poder relacionar la zona verda amb les zones de pati dels centres educatius. 

Dinàmica 2. Com ubiquem el parc al recinte de La Model? 

Els eixos principals i compartits dels diferents grups per a la ubicació del verd en el recinte són: 

Verd unitari i el màxim continu possible 

Relacionat amb les vies pacificades 

Aconseguir un bon assolejament pels espais exteriors (zona verda i patis) 

 

 

 



 

 

 

 

Avaluació 

Es van recollir les dades de valoració de 35 participants. Al final de la sessió les persones participants                  

van donar la seva valoració sobre l’adequació de l’espai, la durada de la sessió, així com el seu                  

desenvolupament, contingut i material de suport. També es va preguntar sobre les dinàmiques i la               

metodologia per saber si les participants han pogut intervenir i si consideren que la seva opinió ha                 

estat recollida.  

 

                                         

 


