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LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA EN LA
TRANSFORMACIÓ
DEL BARRI



Oficina de Gestió del Projecte
d’Intervenció Integral al Barri de l’Espirall.

Tel. 93 892 03 58

c/e. lleidebarris@vilafranca.cat
web. www.vilafranca.cat/lleidebarris

Jornada de participació per
recollir aportacions al projecte
Unes 60 persones, adults i infants, van participar en la jornada de participació
veïnal per definir els usos i criteris en el disseny de la plaça Pau Casals. La
participació de la ciutadania a la jornada, celebrada el 24 de maig de 2008
a les instal·lacions del CEIP Pau Boada, va ser important i del treball en petits
grups van sorgir les idees que es van fer arribar a l’equip redactor per tal que
les incorporés en el disseny de la plaça, que s’urbanitzarà de nou després de
la construcció de l’aparcament soterrat. El debat va resultar molt productiu,
amb aportacions innovadores i fruit de la reflexió conjunta, amb la visió
complementària dels més petits. Els infants van presentar al plenari final els
seus dibuixos, perquè els adults coneguessin la seva visió i el usos que
proposaven.
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Tot l’àmbit s’ha destinat a zona de vianants,
accessible només a vehicles de manteniment
i emergència.

S’ha dissenyat com un espai de trobada
intergeneracional, acollint la demanda de crear
espais de trobada per a tots els grups d’edat.

Destaca una zona central representativa, apta
per a festes populars i actes lúdics.

S’habiliten zones de passeig i descans, més
recollides, sota arbres, afavorint els eixos de
comunicació fonamentals del barri.

Il·luminació de baix consum i a dos nivells, una
més propera acompanyant els vianants i una
de més elevada a la zona central.

Varietat de paviments amb zones de sauló,
parterres i zones pavimentades. S’utilitzarà el
color en el paviment escollit, evitant el gris.

Vegetació autòctona i de varietat cromàtica,
amb arbrat de diferents espècies i rec per
degoteig.

Fita representativa-monument: mur de
formigó, al que s’incorporarà la inscripció ‘Plaça
Pau Casals’ i del que brollarà aigua, creant una
font ornamental.

Fonts d’aigua potable, una de les quals
recupera, a petició de l’Associació de Veïns,  la
que antigament hi havia a la plaça dels
Segadors.

Proposta d’una tanca unitària per a tots els
parterres privats del barri.

L’equip redactor ha treballat en una proposta
de nova urbanització de la plaça Pau Casals que
atengui el màxim d’indicadors sorgits de la jornada
de participació ciutadana convocada l’any passat.
Salvant els condicionants tècnics que suposa la
construcció de l’aparcament soterrat, el projecte
inclou bona part de les conclusions extretes de la
sessió.
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SECCIÓ DE L’APARCAMENT I LA PLAÇA
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La Participació Ciutadana és un element clau del Projecte d’Intervenció
Integral al Barri de l’Espirall, de gran importància per al seu desenvolupament.
A l’inici del procés es van crear dues comissions veïnals amb la voluntat de
generar espais de treball amb la ciutadania. Les comissions veïnals estan
formades per veïns i veïnes del barri, tan d’entitats com a nivell individual.
Tothom hi pot formar part.

• La Gent del Barri, té per objectiu prioritari el treball de les relacions
humanes al barri, per tal d’augmentar la qualitat de vida de veïns i
veïnes.

• El Nostre Entorn, s’enfoca des del vessant de la millora, els usos
dels espais, les accions urbanístiques, l’economia i el medi ambient.

Les comissions veïnals del PIIBE es reuneixen periòdicament per conèixer i
debatre opinions, idees i experiències i treballar les propostes d’actuació que
sorgeixen des de la mateixa comissió en relació a les actuacions del projecte.
Hi participen habitualment una dotzena de persones en cadascuna de les
comissions. Algunes de les inquietuds que han manifestat estan relacionades
amb la convivència i el civisme, la identitat de barri, l’accessibilitat als diferents
espais, la disponibilitat d’equipaments i la millora de serveis com la il·luminació
o els contenidors.

Paral·lelament al treball de les comissions veïnals, es preveu el desenvolupament
de processos de participació ciutadana per a alguns dels projectes, com ha
estat la jornada de participació que va definir els usos i criteris de disseny de
la plaça Pau Casals.

La participació a les comissions és oberta a tot el veïnat de l’Espirall. Per
formar-ne part, podeu informar-vos a la pàgina web:             
www.vilafranca.cat/lleidebarris


