
PAM - Joventut i espai públic
Estudi sobre joventut i espai públic a Barcelona



Projecte:
Pla d’Actuació Municipal de Barcelona (PAM) - Joventut (Ajuntament de Barcelona). 
Estudi sobre joves i espai públic a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, març-juliol de 2016 

Promotor:
Ajuntament de Barcelona 
Departament de Joventut
Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran

Redactor:
TESEU: Taller d’Estudis i Serveis Estratègics Urbans, SLP

Equip participant:
Arnau Boix, disseny inclusiu (Pla estel*) 
Mireia Peris, estratègies urbanes (Pla estel*) 
Jordi Quiñonero, sociologia (MonoD estudio) 
Gema Jover, sociologia (MonoD estudio)
Marc Deu, pedagogia urbana (Urbanins)
Laia Llonch, pedagogia urbana (Urbanins)
Esteve Boix, disseny gràfic i comunicació.
Konstantina Chrisostomou, recolzament participació. 

ESBORRANY

ESBORRANY



PAM Joventut i espai públic

3

Índex
1. INTRODUCCIÓ ...............................................6
1.1.CONTEXT ..........................................................6
1.2. METODOLOGIA .............................................8
1.3. OBJECTIUS GENERALS ................................10
2. DISCURS DE CIUTAT ....................................14
2.1. OBJECTIUS GENERALS................................15
2.2. TALLERS AMB DINAMITZADORS I EDU-
CADORS ..................................................................15

2.2.1.  DESCRIPCIÓ ...........................................15
2.2.2.  RESULTATS .............................................16

2.3. ARBRE DE PROBLEMES I RECURSOS D’EN-
TITATS ......................................................................18

2.3.1.  DESCRIPCIÓ ...........................................18
2.3.2.  RESULTATS .............................................18

2.4. COMUNICACIÓ JOVES/ ADMINISTRACIÓ 
19

2.4.1.  DESCRIPCIÓ ..........................................19
2.4.2.  RESULTATS ............................................19

2.5. XARXA DE JOVES DE BARCELONA ........21
2.5.1.  DESCRIPCIÓ ...........................................21
2.5.2.  RESULTATS .............................................21

2.6. CONCLUSIONS GENERALS DEL DISCURS 
DE CIUTAT ..............................................................22

3. ESPAIS SELECCIONATS ................................28
3.1. PLAÇA FERRAN REYES ................................30

3.1.1. DESCRIPCIÓ.............................................30
3.1.2. RESULTATS ...............................................32

3.2. CINES PERE IV I ENTORN ..........................36
3.2.1. DESCRIPCIÓ ............................................36
3.2.2. RESULTATS ..............................................37

3.3. SKATEPARK VIA FAVÈNCIA......................41
3.3.1. DESCRIPCIÓ ............................................41
3.3.2. RESULTATS ..............................................41

3.4. NOU SKATEPARK A BARÓ DE VIVER ....43
3.5. PLAÇA DE LES NAVAS .................................44

3.5.1. DESCRIPCIÓ ............................................44
3.5.2. RESULTATS ..............................................44

3.6. JARDINS DE LA MEDITERRÀNIA ...........47
3.6.1. DESCRIPCIÓ ...........................................47
3.6.2. RESULTATS ..............................................47

4. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS .......54
4.1. CONCLUSIONS GENERALS I LÍNIES DE 
TREBALL ..................................................................54
4.2. RELACIONS ENTRE DISCURS DE CIUTAT I 
ESPAIS PÚBLICS ESTUDIATS ............................55
4.3. DEVOLUCIÓ I AVALUACIÓ DELS RESUL-
TATS..........................................................................57

4.3.1.  DESCRIPCIÓ ..........................................57
4.3.2.  RESULTATS DEVOLUCIÓ ....................57
 4.3.3. RESULTATS AVALUACIÓ .....................59

4.4. RECOMANACIONS ......................................60
4.4.1.  DISSENY .................................................60
4.4.2.  PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ....................62

ESBORRANY

ESBORRANY





1. Introducció



PAM Joventut i espai públic

6

1. INTRODUCCIÓ

1.1.CONTEXT
El present informe és el resultat del procés participatiu 
“Joves i espai públic”, dut a terme durant els mesos 
d’abril, maig i juny de 2016, emmarcat dins del Pla 
d’Acció Municipal (PAM) de la ciutat de Barcelona. 

L’interès per connectar les necessitats i propostes dels 
joves amb els espais públics de la ciutat de Barcelona 
va suposar iniciar un procés participatiu que no només 
buscava conèixer quines accions municipals es poden 
iniciar per part del sector de joventut a nivell de ciutat 
sinó que, des d’una mirada territorial, es poguessin 
definir les necessitats dels joves en l’àmbit dels barris. 

En  base a això, l’objectiu és proposar unes millores 
per permetre que siguin els propis joves els qui propo-
sin accions municipals properes a les seves realitats.

El sector de població amb que s’ha treballat és el que 
inclou les edats de 16 a 25 anys. Es tracta d’un grup 
social rellevant ja que és en aquestes edats quan es 
van definint les identitats d’una generació que serà el 
futur de la societat. Aquella que establirà, més enda-
vant, els formats mitjançant els quals s’incidirà en els 
assumptes públics. 

Els joves comencen a cercar l’autonomia i a construir 
els seus grups d’afinitat amb formes pròpies d’expres-
sió i organització que, en molts casos, es diferencien 
del sector adult. Malgrat això, construeixen les seves 
relacions socials mentre van transitant per les dife-
rents institucions ja establertes, en la major part dels 

casos, per adults. En aquest sentit, la capacitat de 
trobar un espai públic on ser grup social actiu depèn de 
les possibilitats d’intervenció i participació que tinguin. 

És així com, moltes de les vegades, la participació 
dels joves als assumptes públics no succeeix dins 
dels espais de decisió establerts específicament per a 
això sinó que, més aviat, es van organitzant en espais 
alternatius o creats per ells mateixos des d’on pro-
moure accions col·lectives. Aquesta capacitat de crear 
i organitzar les seves pròpies accions al marge de les 
institucions ja ens indica les potencialitats d’aquest 
grup d’edat i com és la seva forma de participació ciu-
tadana.  Amb això volem destacar que és molt impor-
tant fomentar la co-responsabilitat, així com integrar 
els processos duts a terme pels col·lectius de joves en 
les dinàmiques ja establertes. És important, doncs, la 
construcció col·lectiva del procés de participació: cal 
definir conjuntament els espais on reunir-se, els canals 
de comunicació, els formats de difusió de les propos-
tes, etc.

Si bé els joves de la ciutat de Barcelona són un 
col·lectiu que compta amb una xarxa extensa d’equipa-
ments on realitzar les seves activitats i trobar serveis 
a la seva mesura (llocs on, d’alguna manera, es poden 
sentir representats dins de l’àmbit urbà) existeix una 
forta manca d’aquesta representació quan parlem dels 
espais públics. Segurament podem dir que des de fa un 
temps els joves tenen dificultats per veure’s represen-
tats a les places, els carrers, els llocs de pas i estada, 
etc. ja que tots aquests entorns sovint estan orientats 
a altres sectors de la població, com són les persones 
de la tercera edat, els infants o els adults. 

Actualment als joves el trobem només en aquells llocs 
que tenen serveis específics per al seu ús. Parlem 
d’espais com els poliesportius, els centres d’ocupació, 
els espais de formació, els centres amb activitats re-
glades per a joves en situació de vulnerabilitat, etc. En 
definitiva: fora d’aquests àmbits (els quals, en la seva 
majoria, estan dins d’equipaments i espais privatitzats) 
la població jove no té llocs de representació. 

És en el marc d’aquestes primeres reflexions on 
introduïm el procés participatiu “Joves i espai públic”. 
D’aquesta manera anem construint un relat col·lec-
tiu on ells mateixos puguin expressar necessitats, 
mancances, oportunitats i possibilitats de la seva acció 
dins la ciutat de Barcelona. Totes elles a escala global 
i territorial com, també, amb la mirada centrada als es-
pais públics dels barris en concret (definits prèviament 
per l’equip tècnic).

El document que presentem conté tres grans blocs 
on es descriu i s’analitza tot el treball realitzat i se’n 
extreu unes conclusions i recomanacions, que assenya-
len possibles línies d’acció en matèria de joves i espai 
públic, que poden guiar l’acció de govern del futur.

El primer gran apartat s’anomena “Discurs de ciutat” 
i és aquest el que va construint una anàlisi col·lectiva 
de la situació dels joves a la ciutat de Barcelona, de la 
mà d’aquells agents i col·lectius de joves que d’alguna 
manera o altra fan ús tant dels espais públics reglats 
(amb equipaments), com els no reglats (sense equi-
paments per a joves), així com els serveis d’atenció 
al col·lectiu de joves. En aquest sentit es va creant 
aquest discurs global que dins la ciutat de Barcelona, 
permet contextualitzar com els joves es relacionen 
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amb la ciutat, les seves actuals problemàtiques, els 
programes i projectes que existeixen per abordar-les 
i les dinàmiques existents entre joves, administració, 
agents socials i serveis d’atenció al col·lectiu de joves.

El segon apartat, que porta per nom “Espais públics 
seleccionats”, aterra el discurs de ciutat a sis espais 
concrets on podem veure reflectit el treball realitzat en 
la fase prèvia a més de poder incorporar una participa-
ció més activa i real dels joves en aquest procés.

S’ha treballat en aquells llocs on existeix una certa 
inquietud per abordar aquesta problemàtica des de 
diferents àmbits. També es recull una anàlisi de com 
funcionen aquests espais públics en relació amb els 
sectors de població, gestió i usos que es fan d’ells, 
així com possibilitats de millores específiques en els 
mateixos. 

Per últim, tenim l’apartat de “Conclusions i recomana-
cions” on, d’una banda, es detallen aquells elements 
rellevants que indiquen possibilitats de futur en relació 
als joves i l’espai públic de la ciutat de Barcelona i, per 
altra banda, es proposen una sèrie de recomanacions 
per part de l’equip tècnic sorgides arrel dels resultats 
del procés tant de la fase d’anàlisi com de les poste-
riors fases de devolució i avaluació que es van realitzar 
amb els participants del procés.
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hi ha hagut petites variacions degudes a la pròpia evo-
lució dels esdeveniments i a les aportacions de molts 
dels agents que s’hi han implicat. De totes maneres és 
una bona mostra de treball realitzat cronològicament, i 
que ha donat lloc al present document.

1.2. METODOLOGIA
El procés es basa en la posada en marxa d’una me-
todologia participativa que ens permeti crear espais 
de construcció col·lectiva de diagnòstics i propostes a 
dos nivells. Com hem dit abans, un primer nivell que 
correspon al sentir i a les experiències dels joves a 
nivell del conjunt de la ciutat; i un segon nivell d’espais 
concrets on treballem diferents realitats quotidianes. 

La idea que recorre el procés és la retro-alimentació 
dels dos discursos per enriquir els dos diagnòstics 
i poder abordar propostes que puguin definir noves 
línies de treball en quant als joves i l’espai públic de la 
ciutat de Barcelona.

Els grans ítems amb els que s’ha treballat són els 
següents (pel que fa als relacionats amb l’estratègia 
global per a joves i espai públic): 

- Creació de la xarxa: contactes, presentacions, reuni-
ons amb àrees tècniques, definició dels grups que la 
conformen i entrevistes amb aquests per definir la seva 
implicació, ús de les xarxes, coneixement del tema, 
recursos... 

- Treball de camp: analitzar el treball que s’està fent 
amb el joves des dels professionals i les entitats per 
tal d’establir unes línies de treball realistes, coherents 
i que puguin dotar-se de mecanismes de coordinació 
en el futur.

- Diagnòstic participatiu per tal d’extreure les línies 
temàtiques interessants, les necessitats, les problemà-
tiques, objectius operatius i indicadors…

- Elaboració col·lectiva de propostes: després de l’anà-
lisi del diagnòstic es defineixen una sèrie de propostes 
de millora i gestió de programes destinats a l’espai 
públic i els joves. 

Per altra banda, i pel que fa al treball a cadascun dels 
sis espais, cal destacar les següents estratègies:

- Definir la xarxa implicada a l’espai concret i sumar-la 
a la xarxa de reflexió global que creem.

- Establir amb aquesta xarxa vinculada a l’espai con-
cret, un diagnòstic del propi espai públic  
que compartirem posteriorment amb la resta de la 
xarxa.

- Definició de propostes de forma col·laborativa amb 
tots el agents implicats al procés.

- Sumar les definicions d’aquests processos concrets 
a les determinacions globals de l’estratègia de joves i 
espai públic i viceversa.

Els resultats d’aquest treball es sotmeten a una 
elaboració posterior per part de l’equip tècnic per tal 
d’obtenir discursos que obrin possibilitats de treball i 
que permetin donar continuïtat a aquest procés.

Per últim, i per tancar aquest projecte, es realitza una 
presentació als diferents agents implicats, per tal de 
fer una devolució de les línies i resultats obtinguts i 
poder abordar conjuntament una avaluació per establir 
criteris de millora de la pròpia metodologia utilitzada.

La següent infografia mostra l’esquema metodològic 
plantejat inicialment, i que ha servit per a guiar aquest 
procés. Com passa sovint en treballs similars a aquest 
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1.3. OBJECTIUS GENERALS
En definitiva, i resumint moltes d’aquestes reflexions 
prèvies, podem determinar els objectius generals del 
procés que han anat guiant el desenvolupament de tot 
el treball realitzat:

- Definir les dificultats que troben els joves i les 
entitats/serveis/treballadors en relació a joves i espais 
públics, pel que fa a la seva pròpia tasca, amb l’objec-
tiu de millorar aquesta situació.

- Contrastar aquest discurs, més general, amb les 
percepcions de 6 espais públics concrets i obtenir 
conclusions més riques. 

- Establir una xarxa de joves actius que pugui ser 
l’origen d’un grup de joves implicats en les polítiques 
públiques de joventut.

- Generar noves formes de comunicació i funcionament 
entre joves/entitats/administració.

- Obtenir un recull de propostes i recomanacions que 
puguin guiar l’actuació municipal en relació als joves 
de Barcelona.
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2. DISCURS DE CIUTAT
El present capítol se centra en aquelles accions del 
procés on van participar els agents socials vincu-
lats als serveis amb joves, les entitats juvenils i els 
professionals de l’educació amb joves. Amb aquests 
actors es va iniciar la fase de construcció col·lectiva 
del discurs que fa referència als joves, però a nivell del 
conjunt de la ciutat. 

Emmarcat dins d’un procés que el que vol és connectar 
problemàtiques, necessitats de joves i territori, els 
diferents actors socials que van participar en aquesta 
fase van abordar, des dels seus diferents àmbits de tre-
ball, aquelles dificultats i problemàtiques que es donen 
en el col·lectiu de joves des d’una mirada integrada. 

Posteriorment i juntament amb l’equip tècnic, es va 
vehicular allò expressat en els tallers cap a espais 
concrets on veure reflectida aquesta construcció 
compartida. 

Una construcció col·lectiva des de diferents àrees de 
treball i que el que busca és situar al jove dins la ciutat 
de Barcelona, conèixer els seus espais de relació en 
quant a serveis, equipaments, espais de reunió, d’oci i 
esplai. Es busca un relat col·lectiu de com és la realitat 
dels joves, des dels recursos que tenen al seu abast, 
així com des d’aquells grups que treballen en espais 
destinats al seu ús. L’objectiu de tot plegat és el de 
tenir una imatge el més propera possible a la realitat 
actual i, en base a això, anar connectant aquestes 
reflexions amb el treball als espais concrets. 

Es va treballar amb quatre tipus de col·lectius diferents 
i amb ells es van abordar diferents aspectes relacio-
nats amb joves:

- Dinamitzadors i educadors de carrer, coordinadors 
dels recursos i serveis destinats al col·lectiu de joves, 
directors d’equipaments juvenils i entitats juvenils.

Els àmbits que es van treballar van ser: 

- Comunicació, recursos i espais existents, problemà-
tiques associades als joves i associades als serveis 
destinats als joves, programes i projectes, relació amb 
l’administració, expectatives, accions realitzades per 
joves i per a joves, xarxes i comunitats de joves a nivell 
de ciutat. 

Les accions realitzades amb cadascun dels agents van 
ser tallers on reflexionar i debatre al voltant de dife-
rents temàtiques que afecten al treball professional 
amb els joves. 

De la mateixa manera s’incidia en les accions i activi-
tats que es realitzen per part dels grups de joves asso-
ciats i la seva relació amb la ciutat de Barcelona,  les 
relacions amb l’administració local des dels recursos i 
espais existents, ja siguin aquells enfocats només als 
joves, com aquells per a la població en general, com 
són els espais públics. 

A continuació descrivim, en quatre apartats, tant el tre-
ball realitzat amb els col·lectius com els resultats que 
se’n extreuen. D’aquests s’obté, finalment, un recull 
des de diferents àmbits del discurs de ciutat en quant 
als joves. D’una mirada general de la relació dels joves 
amb la ciutat de Barcelona en estaquen: la xarxa de 
joves, la comunicació, els recursos, els serveis, els 
equipaments, etc.  
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2.1. OBJECTIUS GENERALS
- Fomentar un espai de deliberació i reflexió entre els 
diferents agents que treballen amb el col·lectiu de 
joves.

- Obtenir un recull de recursos (tant públics com 
privats) i serveis que els professionals utilitzen per a 
treballar amb els joves.

- Analitzar les dificultats amb les quals els professio-
nals de l’àmbit de la joventut es troben al realitzar el 
seu treball.

- Analitzar les problemàtiques que aborden, en el seu 
treball amb joves, a la ciutat de Barcelona.

- Obtenir una sèrie de propostes de millora en base a 
la reflexió col·lectiva prèvia.

2.2. TALLERS AMB 
DINAMITZADORS I 
EDUCADORS
2.2.1.  DESCRIPCIÓ
Els dies 18 i 19 d’abril de 2016 es realitzen els dos 
primers tallers amb agents socials, que són els que 
formaran part del procés participatiu per al PAM de 
Joventut de la ciutat de Barcelona. Al taller del dia 
18 s’agrupen un total de 54 dinamitzadors, directors 
d’equipaments juvenils així com coordinadors de recur-
sos i serveis per a joves. Al del dia 19, s’aglutinen un 
total de 40 educadors de carrer (APC). 

En aquestes dues sessions es realitza la mateixa di-
nàmica mirant d’aconseguir la mateixa informació des 
dels diversos punts de vista segons els perfils existents 
a les taules. 

Una informació que busca ser clau a l’hora d’engegar 
un procés d’aquestes característiques, doncs al tre-
ballar amb un col·lectiu com el dels joves i a nivell de 
ciutat, prèviament es necessita tenir un mapa, el més 
proper possible a la realitat, d’aquest col·lectiu (pro-
blemàtiques, expectatives, recursos...) així com dels 
agents socials que n’aborden les seves necessitats. 

El punt de partida és l’elaboració d’un discurs col·lectiu 
a través del que denominem “Model Social Can-
vas”. Els diferents professionals van desenvolupant 
col·lectivament un discurs a través de diversos ítems 
relacionats amb el seu treball amb els joves. Els ítems 
són: grups amb els quals treballen, problemàtiques 
dels joves que aborden, recursos i espais necessaris 
per a dur a terme els diversos projectes, programes 
en els quals desenvolupen el seu treball, activitats 
que realitzen, dificultats professionals amb les quals 
es troben, socis amb els quals realitzen els projectes 
i programes i canals de comunicació que s’utilitzen 
para relacionar-se amb els joves. Posteriorment i una 
vegada treballats els apartats anteriors s’aporten idees 
o propostes de millora en base a aquests àmbits. 

Amb aquest taller es cercava, sobretot, que els dife-
rents professionals reflexionessin conjuntament sobre 
la seva tasca amb els joves, que tractessin de proposar 
de manera col·lectiva idees i millores per a desenvo-
lupar en el futur i sobre la base de tot l’anterior. Des 
de l’equip de coordinadors del procés, ens interessava 
no només iniciar un procés més participatiu on els 
agents socials implicats comencessin a dissenyar 
conjuntament un relat sobre la seva labor, sinó també 
obtenir una anàlisi sobre el que succeeix dins dels 
seus contextos quotidians, per així reconèixer aquells Imatge realitzada durant el taller
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elements que serviran per a extreure propostes que 
aportin millores a la futura implementació dels plans 
municipals destinats a joves. 

Tant és així que entre les conclusions es va observar 
com els diferents professionals i tècnics educadors de 
joves cercaven solucions innovadores per tal de mi-
llorar l’atenció als joves, i que aquesta fos qualitativa 
i de proximitat. Un altre dels temes que van sorgir és 
el de potenciar la creació d’espais més participatius i 
transparents on la informació entre els diversos serveis 
i recursos  faciliti el treball amb els joves i la seva 
adequació a les necessitats existents a cada barri. 

2.2.2.  RESULTATS
Destaquem del treball realitzat amb els professionals 
dels diferents àmbits de l’àrea de joventut aquells 
resultats que ens indiquen la relació dels joves amb la 
ciutat de Barcelona, no només amb l’espai públic de 
la ciutat, sinó també amb els serveis, equipaments i 
recursos existents dins de l’àrea de Joventut.

Amb això obtenim un diagnòstic col·lectiu de quina 
és la relació del jove amb el seu entorn i alhora les 
possibilitats de millora tant per als recursos existents 
com per a altres aspectes que els diferents grups de 
participants han indicat com a rellevants en relació als 
objectius del procés.

Els diferents professionals que van participar als ta-
llers van analitzar i van reflexionar traient els resultats, 
que s’expliquen a continuació, tant de diagnòstic com 
de propostes de millora.

Diagnòstic:

Els perfils de joves amb els que es treballa és divers, 
trobem diferències entre els agents dinamitzadors, els 
directors d’espais i els APC (educadors de carrer). 

Els APC defineixen un perfil de joves caracteritzat per 
ser joves no associats, provinent d’un entorn familiar 
complex amb dificultats socio-econòmiques severes, 
situació potent de risc, dinàmiques violentes en les 
relacions socials (de gènere, a l’espai públic, en l’àmbit 
familiar...) i problemes de salut mental i emocional, 
entre d’altres característiques. 

Els altres agents treballen amb el col·lectiu de joves 
associats i relacionats amb diversitat d’activitats. Si 
bé tots dos grups de participants assenyalen un perfil 
vulnerable de joves que tenen baixa autoestima, man-
ca de motivació i esforç, és amb el grup d’educadors 
de carrer que el perfil de vulnerabilitat és defineix més 
clarament.

Per a ambdós grups de participants existeix un conflic-
te entre els joves i l’espai públic. L’espai públic no està 
dissenyat per a fer-ne un ús per part d’aquest col·lectiu 
i és molt difícil ocupar-lo, ja que cada vegada està 
més privatitzat i es regula a través d’unes ordenances 
municipals que no en legitimen el seu ús.

La vulnerabilitat i el risc són dos de les problemàtiques 
fonamentals que afecten als col·lectius de joves amb 
els que es treballa als serveis i programes que s’oferei-
xen a nivell municipal.

La manca de motivació i de referents positius al seu 
entorn, la manca d’expectatives de futur en l’àmbit 
formatiu, l’abús de les tecnologies i la dificultat d’ac-
cedir al mercat laboral per poder emancipar-se, són les 
característiques que identifiquen en la actualitat als 
joves de la ciutat de Barcelona.

S’apunta l’existència d’un nombre rellevant de progra-
mes que pertanyen i provenen de polítiques públiques 
dirigides als joves a nivell municipal. En aquest sentit, 
es detecta que existeix dificultat a l’hora de trobar 
informació sobre aspectes formatius i, per tant, els 
joves no arriben a conèixer tots els recursos que els 
poden ser útils. 

Imatge realitzada durant el taller
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Existeix una excessiva burocratització del treball 
amb joves que fa difícil realitzar una atenció de més 
qualitat i continuada envers al col·lectius. Es veuen ells 
mateixos com a professionals “per a tot” atenent múl-
tiples situacions que moltes de les vegades se surten 
del seu perfil professional. 

Trobem una gran diversitat d’espais, recursos i agents 
socials que es dediquen i treballen per al col·lectiu de 
joves però aquests, en la seva gran majoria, estan dis-
persos pel territori, no reconeixen qui fa què (falta d’un 
dossier o organigrama que ordeni tot els recursos) i, a 
més a més, no tenen espais de trobada on coordinar-se 
per a intercanviar idees i pràctiques. 

Sobretot es va observar, per part dels participants, que 
existeix certa desigualtat en la distribució de recursos, 
agents i informació dins dels districtes i entre barris. 
Això provoca que a molts dels joves els sigui difícil 
accedir o formar part d’espais que en gran part podrien 
estar destinats a ells.

Els APC incorporen al diagnòstic, concretament en 
relació a la seva problemàtica laboral, la dificultat 
que comporta el fet de treballar amb joves que estan 
en una situació de forta vulnerabilitat social però que 
sovint no reconeixen la seva situació. A més a més, 
al seu entorn més pròxim, les famílies els deleguen 
la responsabilitat de resoldre gran part de la seva 
problemàtica. 

En molts dels casos, aquests treballadors es troben 
sols davant d’un treball professional que necessitaria 
del suport i acompanyament de molts altres serveis i 
recursos públics.

Propostes de millora:

La necessitat de crear espais de coordinació i col·labo-
ració on es debatin casos i pràctiques dutes a terme a 
la ciutat de Barcelona. Espais que ajudin a millorar els 
serveis que es realitzen, que facilitin aprendre d’altres 
i on es crein prototips per implementar solucions a curt 
termini. La creació d’una comunitat de pràctiques.  

Millorar la comunicació entre els diversos agents 
socials que existeixen a  la ciutat de Barcelona i que 
donen un servei al col·lectiu de joves. Crear espais 
presencials o digitals on existeixi aquesta comunicació 
més multi-direccional i més propera entre serveis i 
recursos. 

Abordar la problemàtica dels joves des d’una visió in-
tegrada, afavorint la creació d’equips de professionals 
vinculats al context territorial. Realitzar un treball més 
qualitatiu basat en la proximitat i la coordinació de 
diferents polítiques, ja siguin destinades a joves o no.

Proposar la creació d’una base de dades o espai digital 
on s’ofereixi informació tant sobre els aspectes for-
matius com sobre tots els serveis que existeixen dins 
de l’àmbit dels joves (amb un organigrama que ordeni 
tots els recursos). En aquest sentit, cal donar major 
transparència i informació de tot els serveis existents i 
que aquesta eina sigui en si mateixa un recurs per als 
joves (oberta).

Abordar els espais públics per a que se’n faciliti el 
seu ús per part del col·lectiu de joves, que se’ls doti 
d’un espai concret i que es regulin de tal manera que 
afavoreixi el seu caràcter de servei públic, que sigui de 
tots i per a tots. 

Equilibrar, en la mesura del possible, els equipaments i 
espais existents a nivell de barri de manera que s’afa-
voreixi una distribució més igualitària d’aquest tipus de 
recurs públic. 

Facilitar la comunicació entre els diferents agents que 
coordinin i dinamitzin espais i equipaments municipals 
perquè tinguin una gestió més oberta, de manera 
que es motivi a aquells col·lectius de joves que, per 
diverses situacions, els és difícil accedir a aquest tipus 
d’instal·lacions. 

Implantació d’un xarxa d’equipaments més flexible i 
coordinada intra-barris.

Obrir més espais que actualment estan infrautilitzats 
i millorar el disseny de molts dels existents  per tal de 
facilitar-ne el seu ús. 
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2.3. ARBRE DE PROBLEMES I 
RECURSOS D’ENTITATS
2.3.1.  DESCRIPCIÓ
El dia 18 d’abril es va convocar una representació 
oberta d’entitats de joves a la que es van sumar repre-
sentants dels dinamitzadors d’espais per a joves. La 
idea general del taller era definir problemàtiques que 
afecten als joves, així com petits enunciats de propos-
tes o recursos que es puguin sumar a un enunciat de 
proposta més ampli.

L’objectiu era tenir una primera idea de la visió dels 
joves sobre la seva situació i capacitats de encapçalar 
millores conjuntes compartint idees i recursos. De la 
mateixa manera es prenia el pols a la xarxa amb la 
que crear el node, o grup de treball, amb el qual seguir 
treballant durant el procés.

Per dur a terme aquesta sessió es va proposar la 
realització d’un arbre de problemes i recursos a través 
del qual definir inicialment un diagnòstic de la situació 
dels joves i les capacitats per a afrontar-la.

2.3.2.  RESULTATS
Diagnòstic: en aquest apartat es defineixen les catego-
ries que engloben totes les problemàtiques tractades 
al taller.

- Espai públic: tot allò relatiu a l’accés i a la capacitat 
de fer activitats o fer ús de l’espai públic.

- Documents i plans administratius: els documents que 
conformen les polítiques públiques de joventut a Bar-
celona i les seves possibilitats d’implicació i adaptació 
a les diverses realitats dels joves de la ciutat.

- Gestió d’equipaments i activitats: tots els problemes 
derivats dels tràmits burocràtics a l’hora d’accedir als 
espais joves de l’administració, als recursos (progra-
mes, subvencions…) i a participar de forma més activa 
en la gestió.

- Comunicació administrativa i social: les capacitats de 
les entitats d’establir canals de comunicació horitzon-
tals, de comunicació amb l’administració i, també, de 
poder transmetre una imatge positiva dels joves a la 
resta de la societat.

- Precarietat: les dificultats  d’accés a la vivenda, al 
mercat laboral, a la formació… i les polítiques relacio-
nades amb la solució d’aquestes dificultats.

- Cultura col·laborativa: la possibilitat que les entitats 
treballin per objectius conjunts més enllà dels seus 
interessos particulars.

- Multiculturalitat i convivència: els problemes derivats 
del fet que la xarxa d’associacions i els grups de joves 
tinguin molt limitada la seva diversitat interna i alhora 

Imatge realitzada durant el taller

Imatge realitzada durant el taller
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evitar caure en opcions paternalistes en la definició de 
les activitats/les polítiques de Joventut.

Propostes de millora:

Accés als recursos: definir usos en relació a usuaris, 
flexibilitzar horaris, facilitar tràmits…

Apoderament: millora de la qualitat de la participació i 
increment de la col·laboració com a base de la relació 
entre entitats i administració.

Flexibilitzar normatives i adaptar programes: que el 
que es dissenya per als joves tingui en compte la 
diversitat del col·lectiu a qui es refereix, que es repensi 
el model d’apropament als joves i els projectes que es 
dissenyen per a que siguin més adients a la realitat 
dels mateixos.

Millora i increment dels espais per a joves: definir 
espais als barris/districtes on no n’hi han i millorar les 
possibilitats dels que ja existeixen. En aquest punt hem 
de tenir en compte que s’ha assenyalat el desconei-
xement dels recursos i espais per a joves com un dels 
problemes, per tant, millorar la comunicació i accés als 
espais existents ha de ser prioritari (al nostre parer).

Comunicació: millorar els canals que utilitzen les 
entitats per a comunicar-se amb l’administració, però 
també ser capaços d’arribar als joves no associats, 
als associats d’altres sectors relatius a Joventut i de 
promoure una visualització positiva dels joves com a 
col·lectiu social.

Convivència i diversitat: millorar les possibilitats de 
trobada entre joves de diferents orígens dins de les 
accions, programes i projectes que es dissenyin.

2.4. COMUNICACIÓ JOVES/ 
ADMINISTRACIÓ
2.4.1.  DESCRIPCIÓ
Dins el treball desenvolupat per al discurs global i amb 
les conclusions de tallers anteriors, ens adonem de la 
necessitat que es tractin temes com la comunicació, la 
localització de la xarxa d’espais, els usos d’aquests… 
Per fer-ho es va convocar una sessió de treball el dia 
5 de maig a la que van respondre el CJB, CJD7 i un 
membre dels Serveis Municipals de Joventut. L’ob-
jectiu d’aquesta sessió va ser: definir una forma de 
funcionament de la comunicació administració/enti-
tats/joves que sigui efectiva per a propers processos 
de treball. 

Aquesta sessió tenia un caràcter exploratori, pel que 
no respon a l’esquema de Diagnòstic/Propostes.

2.4.2.  RESULTATS
Al taller es conclou que la forma en que s’està comu-
nicant fins ara no es la més adequada ja que sembla 
tenir un caràcter molt institucional i vertical. 

Es parla d’una difusió de convocatòria més horitzontal, 
amb un missatge més definit en quant als objectius 
i que es contextualitzi respecte al treball que estan 
fent les entitats. Cal que tingui un encaix concret 
amb aquesta feina. Per tant podem definir com a base 
d’aquest diagnòstic que els processos haurien de tenir 
una part més important de disseny col·lectiu del propi 
procés. 

Es diu amb molta claredat que les convocatòries i difu-
sió de materials i resultats ha de tenir un suport clar de 
les plataformes i del CJB com punts d’amplificació que 
poden arribar a moltes associacions i entitats però s’ha 
de tenir cura, també, dels grups que funcionen fora 
d’aquestes xarxes i buscar la forma d’arribar a ells.

No s’ha de jugar només amb les cites presencials i 
específiques per a cada procés, doncs moltes entitats 
tenen estudis ja elaborats que es poden aprofitar, des-
prés de fer-ho saber i definir entre totes les parts si és 
convenient, com a material qualitatiu. És molt impor-
tant tenir en compte el temps de les entitats i definir el 
procés en relació a aquests temps.

Les convocatòries han de ser clares en relació als con-
tinguts, no tant respecta a la pròpia convocatòria com 
en la definició del procés, tal i com hem dit al principi. 
No es pot basar tot en correus aïllats, és necessari 
fer-ne un seguiment i fer trucades per definir xarxes de 
confiança.

Al mateix temps les plataformes han de tenir clar si 
es demana que se’n convoqui als membres o només 
es precisa la seva assistència com a tal. El correu es 
pot fer servir per a documentació, però s’ha de pensar 
també en les pròpies xarxes que ja utilitzen els joves. 

Pel que fa a la informació que es vol comunicar: cal es-
tablir nivells i compartir la difusió amb les plataformes. 
En tot cas, aquest és un punt per definir conjuntament 
a l’inici dels processos ja que, un cop iniciats, és més 
complicat fer que la xarxa de ciutat s’hi impliqui.
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2.5. XARXA DE JOVES DE 
BARCELONA
2.5.1.  DESCRIPCIÓ
Aquesta dinàmica suposa la segona part del taller que 
acabem d’exposar al punt anterior, en aquest cas el 
que pretenem és localitzar la xarxa social i d’espais 
que es pot abastir, i associar les problemàtiques d’ús 
d’espai públic. 

Per assolir aquest objectiu fem un mapeig col·laboratiu 
(dels espais definits prèviament) en tres categories: 
espais públics, equipaments administratius i platafor-
mes i espais autogestionats, que els joves utilitzen a la 
ciutat de Barcelona. 

Al taller de l’arbre de problemes i recursos els vam 
preguntar sobre les dificultats i les problemàtiques 
dels joves a la ciutat. En aquest intentem que es pu-
guin definir les problemàtiques més relacionades amb 
l’espai públic. Com veurem, es mostren coincidències 
interessants.

Aquesta sessió tenia un caràcter exploratori, pel que 
no respon a l’esquema de Diagnòstic/Propostes.

2.5.2.  RESULTATS
És sorprenent que la definició de problemàtiques als 
espais públics i administratius confirma moltes de les 
intuïcions que es desprenien del arbre de problemes 
anterior. Les dificultats en relació a aquests espais 
(places, espais joves, centres juvenils...) tenen a veure 
sobretot amb les dificultats derivades de la rigidesa en 
la gestió d’aquests, que fa incompatible que els joves 
puguin fer-ne ús i puguin sentir-se’ls com a seus. En 
aquest sentit, els principals problemes que es troben 
són els horaris, la gestió vertical, les taxes que cal 
abonar, els permisos... 

En quant a espais públics en sentit estricte, apareixen 
les dificultats derivades del propi disseny dels espais, 
de com s’ordenen. Sovint deixen molt clar l’ús d’infants 
i gent gran, amb un espai per a cada cosa, però no es 
defineix l’espai dels joves. Una altra de les dificultats 
que apareix és la fragmentació, ja que els usos estan 
molt segregats i no hi ha continuïtat entre els espais. 
En aquest sentit també cal destacar el tipus de mobili-
ari urbà, que no casa amb les necessitats dels joves en 
quant a l’ús de l’espai públic (bancs individuals, fileres 
paral·leles...). 

Diagrama dels resultats del treball amb les entitats

En aquest taller introduïm el tema dels espais de 
joves autogestionats. Sabem que l’administració té 
poc a dir en quant a la gestió d’aquests espais, però 
creiem necessari que es pugui completar un ventall de 
problemàtiques associades als espais que fan servir. 
En aquest cas les problemàtiques estan associades al 
fet de que aquests espais són poc oberts, estan molt 
destinats als grups concrets que els fan servir, molt 
lligats a una generació concreta o una lluita concreta, 
amb activitats molt referencials a les que s’han de 
compartir certs codis per fer ús de l’espai. 

Com a conclusió hem de destacar que hi ha certa 
coherència en quant a demandes i problemàtiques 
detectades als espais públics i administratius als 
diferents tallers. Per tant, iniciar una recerca sobre 
com afrontar aquests problemes i introduir canvis en la 
gestió d’equipaments i espais públics (on es valori la 
tasca en col·laboració) semblen ser punts importants 
d’aquest diagnòstic. 

Un altre dels objectius del taller és el de crear un mapa 
d’espais on es mostri la xarxa existent. Aquest ha de 
ser un document viu, en constant evolució, i obert a 
les aportacions que hi puguin fer els agents implicats, 
que esdevingui el punt de partida per la elaboració 
continua d’aquesta xarxa.

La xarxa que es mostri al mapa pot ser utilitzada, en un 
futur, com a estructura que doni solidesa als processos 
participatius i que faciliti aspectes com la difusió i la 
comunicació de les estratègies.
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2.6. CONCLUSIONS 
GENERALS DEL DISCURS DE 
CIUTAT
Veiem que certes propostes s’han repetit freqüentment 
en molts moments dels tallers i en diferents taules 
i per tant, sembla que algunes d’elles ja poden ser 
conclusions generals a tenir en compte:

La més evident és la que té relació amb la millora de 
la qualitat dels processos de participació dels plans 
que fa l’administració per al jovent. Cal que siguin 
més àgils a l’hora de respondre a les necessitats d’un 
col·lectiu que és canviant per definició. Cal que la 
participació doni un pas endavant i suposi no només 
preguntar per preferències si no també incloure temes 
de disseny d’equipaments, de gestió…

Relacionat amb això, aquest procés hauria de definir si 
existeix capacitat per part dels agents implicats d’obrir 
la gestió d’equipaments a processos col·laboratius com 
ara assemblees de programació estable, o la cogestió 
de part dels equipaments per tal d’evitar situacions en 
les que els horaris o activitats definides xoquin amb les 
necessitats reals de les entitats.

Volem establir uns punts que ens semblen molt inte-
ressants i que sorgeixen del nostre anàlisi, d’allò que 
es va fent durant el procés i del propi mapa d’espais:

Es veu clarament que hi ha una xarxa àmplia d’espais 
per a joves/de joves, però al discurs que acompanya 
aquest mapa sembla que no hi ha gaire connexió entre 
els espais formals i administratius i els espais propis 
d’entitats o els autogestionats, funcionen de manera 
paral·lela i no com a xarxa distribuïda.

Sembla que els joves es connecten molt més als 
espais informals que als administratius, com a mínim 
a nivell de discurs. En gran part, això és degut a que 
estan més en sintonia amb les seves formes de fer, 
pels horaris, la flexibilitat, etc. De totes maneres hem 
de deixar clar que hi ha espais que, bé per l’oferta o bé 
pel perfil d’usuaris funcionen molt bé.

Al mapa es veu molt clarament el desequilibri territo-
rial en quant a equipaments i espais de joves, doncs 
hi ha zones i barris de la ciutat amb una àmplia oferta 
d’espais per a aquest col·lectiu, mentre que en trobem 
d’altres on és fa difícil establir quins són els punts de 
referència.

Per últim, al discurs que acompanya la realització del 
mapa, i a la resta dels tallers, es veu que  el propi dis-
seny dels espais públics no incorpora característiques 
per a usos de certes franges d’edat. També en aquesta 
mateixa línia, el procés de privatització de les places 
amb les terrasses de bars i restaurants fa disminuir 
l’espai per a altres activitats.

Imatge realitzada durant el taller
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També hem d’explorar les possibilitats de facilitar 
espais de trobada i treball conjunt entre diferents en-
titats i entre aquestes i l’administració, que millorin el 
coneixement mutu, la capacitat de compartir recursos, 
la comunicació clara i horitzontal, les possibilitats de 
negociació…

Per últim creiem que s’ha de promoure l’aprenentatge 
basat en experiències que funcionen a la ciutat, que es 
pugui formar a tècnics, professionals i representants 
de la xarxa associativa en funció de les seves preferèn-
cies i necessitats i experimentant en espais col·labora-
tius, mitjançant metodologies com ara les comunitats 
de pràctiques.
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Mapa de la Xarxa Jove de Barcelona
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3. ESPAIS SELECCIONATS
El discurs de ciutat que s’ha generat a través d’aquest 
procés, s’ha complementat tal i com s’explica en el 
primer capítol del present document amb l’estudi 
específic de sis espais públics de la ciutat.

A l’hora de plantejar les accions en cadascun d’ells 
s’han tingut en compte tres objectius principals, 
d’aquest treball en paral·lel, que exposem a continua-
ció:

- Nodrir el discurs de ciutat a través de casos concrets 
i detectar reflexions compartides.

- Apropar el procés a la ciutadania i implicar-hi col·lec-
tius juvenils que habitualment no hi participen.

- Generar un discurs col·lectiu que permeti plantejar 
millores específiques en aquests entorns.

El ventall d’espais públics de la ciutat de Barcelona és 
immens i és impossible pretendre abarcar-los tots. De 
totes maneres, se n’han seleccionat sis que pretenen 
ser representatius d’alguns dels aspectes que es repe-
teixen en d’altres entorns. 

També s’ha buscat treballar en places i espais on les 
conclusions que se n’extreuen puguin ser utilitzades 
en un futur proper.  No només a nivell d’una possible 
reforma física, sinó també de canvis en la cogestió i 
dinamització del propi entorn i de les activitats que en 
ell hi tenen lloc.

En aquest sentit, les places estudiades són:

- Plaça Ferran Reyes, del barri de Navas al districte de 
Sant Andreu.

- Cines Pere IV i entorn, del barri de Besòs-Maresme al 
districte de Sant Martí.

- SkatePark Via Favència, entre el barri de Canyelles i 
de la Guineueta al districte de Nou Barris.

- SkatePark Baró de Viver, del barri de La Trinitat Nova 
al districte de Sant Andreu.

- Plaça de Navas, del barri del Poble Sec, al districte de 
Sants Montjuïc.

- Jardins de la Mediterrània, del barri de la Marina del 
Port, al districte de Sants Montjuïc.

Les accions realitzades a cadascun d’aquests espais 
han estat diverses en funció de la disponibilitat i 
capacitats de treball de tots els agents implicats i dels 
propis temps que marcava el procés.

De totes maneres, la metodologia que s’ha seguit ha 
estat similar i ha basat l’anàlisi en tres fases diferenci-
ades malgrat que, en algunes ocasions, s’ha dividit en 
vàries sessions i en d’altres s’ha compactat el màxim 
possible. 

En la primera, s’ha fet una primera aproximació a tra-
vés d’informants clau vinculats al territori. D’aquesta 
manera el treball posterior no ha partit de zero i s’ha 
volgut donar continuïtat a la feina ja realitzada. 

En segon lloc, s’ha realitzat la diagnosi col·laborativa 
de l’espai i de les dinàmiques que hi tenen lloc. A tra-
vés d’aquest anàlisi s’han anat detectant les principals 
problemàtiques, i veient quins eren aquells aspectes 
on hi havia un grau de consens més elevat.

Finalment, durant la tercera fase és on s’han realitzat 
propostes concretes basades en la diagnosi feta prè-
viament. Òbviament, moltes d’aquestes propostes han 
anat encaminades  a temes de disseny, però també se 
n’han realitzat en la línia de la convivència o del propi 
ús que es fa actualment de les places.

Val a dir, que durant les sessions realitzades a les 
places s’ha treballat amb joves que han mostrat 
interès en el procés, més enllà de l’àmbit concret d’on 
n’eren representants. És per això que se’ls ha tingut en 
compte i se’ls ha incorporat en la sessió final de retorn 
i avaluació del conjunt del treball de “Joves i Espai 
Públic”.

Aquests joves, però, no han sigut els únics partici-
pants d’aquestes trobades. Malgrat que els esforços 
principals s’han centrat a convocar-los a ells, la major 
part de les sessions han tingut lloc al propi espai 
públic objecte d’estudi i, evidentment, eren mols altres 
els col·lectius que hi eren presents a cada moment.  
D’aquest diàleg, però, n’han sorgit reflexions molt inte-
ressants en quant a la convivència entre els diferents 
agents, i als conflictes que es generen, a vegades, fruit 
de la simultaneïtat entre diferents activitats.
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Mapa dels espais seleccionats
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3.1. PLAÇA FERRAN REYES 3.1.1. DESCRIPCIÓ

3.1.1.1. LA PLAÇA
La Plaça Ferran Reyes, és un espai situat al barri de 
Navas, del districte de Sant Andreu.  Es tracta d’un 
espai fragmentat en dos per l’Avinguda Meridiana. La 
pròpia Plaça Ferran Reyes a una banda i els Jardins de 
Maria Soteras Mauri per l’altre. Malgrat això, molts 
dels seus usuaris i usuàries el perceben com un sol 
àmbit. 

Malgrat trobem diferents espais públics a l’entorn, tals 
com la Pl. Islàndia o la Pl. de la Mainada entre d’altres, 
la Pl. Ferran Reyes canalitza bona part de les dinàmi-
ques urbanes del barri, doncs es tracta d’un espai ben 
comunicat, tant amb transport públic com a privat, i 
d’unes dimensions que propicien la diversitat d’usos 
que hi tenen lloc.

També influeix en la intensitat amb que es viu la plaça, 
l’elevada densitat residencial de les illes properes i el 
fet que té a prop algunes peces d’equipament força 
destacades. En aquesta línia, destaquen d’Institut Joan 
Fuster i el Centre Parroquial Joan Bosco, en el mateix 
àmbit de la plaça, o l’Espai Jove Garcilaso, que agluti-
na una bona part del teixit social jove d’aquest barri.

L’àmbit estudiat té una superfície d’uns 14.000 m²: 
10.500 m² la Pl. Ferran Reyes, i 3.500 m² els Jardins de 
Maria Soteras. Es tracta d’una superfície principalment 
plana, tot i que presenta alguns desnivells que han 
sigut motiu de debat durant el diagnòstic realitzat. 

L’interior de la plaça presenta un espai força fragmen-
tat, on hi trobem entre d’altres coses, unes pistes de 

petanca, espais per a jocs infantils, àmbits per al des-
cans, terrasses de bars i restaurants i espais diàfans 
utilitzats per a realitzar-hi activitats ben diverses en 
funció de l’hora del dia i del col·lectiu que en fa ús a 
cada moment.

Disposa d’un aparcament subterrani de grans dimensi-
ons amb les entrades i les sortides, tant peatonals com 
rodades, dins del mateix àmbit de la plaça.

3.1.1.2. ACCIONS REALITZADES
Durant el procés del PAM Joventut i Espai Públic, s’han 
realitzat nombroses accions a la pròpia plaça. 

- Sessió de reconeixement de l’espai públic i dels 
agents existents (amb tècnics del barri).

- Sessió de diagnosi 1. Va tenir lloc al propi espai de la 
plaça durant el matí. No es va fer una convocatòria es-
pecífica, així que van ser les persones que estaven a la 
plaça en aquell moment les que van intervenir-hi.  Val 
a dir que els temes tractats giraven entorn al col·lectiu 
jove, malgrat molts dels participants formaven part, 
sobretot de la tercera edat.

- Sessió de diagnosi 2. Va tenir lloc a l’espai de la 
plaça, i varen participar-hi membres del Pla Comunitari, 
representats del Centre Obert, Joves del Click i altres 
joves a títol individual.

Primer es va fer un mapeig de la situació actual, en 
quant a les activitats que tenen lloc a la plaça se-
gons grups d’edat i franja horària. Posteriorment, i 
basant-nos en aquesta primera activitat, es va obrir 
el debat per tal de veure quins eren els conflictes que 
sorgien i quines possibilitats de millora podíem trobar.

ESBORRANY

ESBORRANY



PAM Joventut i espai públic

31

 ESPAI PÚBLIC I ZONES VERDES

1. Plaça Ferran Reyes
2. Jardins de Maria Soteras Mauri
3. Plaça Islàndia
4. Jardins de Pepa Colomer
5. Plaça del Rom Crenat
6. Jardins Mercè Rovira
7. Jardins Virgínia Wolf
8. Plaça de la Mainada 
9. Plaça de les Havaneres   
     

J1

J0

E0

V0

E1

E4

V1

V5

V9

V8

V2

V6

V7

V3

V4

E3

J5
J5

E6

E7

J4

E2

J2

J3

 EQUIPAMENTS JOVES

1. Institut Joan Fuster
2. Espai Jove Garcilaso
3. Escola Pompeu Fabra
4. Escola Antonu Balmanya i Bibliote-
ca Camp de l’Arpa- Caterina Albert
 5.Centre Educatiu Joan Roca
6. Centre Educatiu Roca
      

 EQUIPAMENTS
 
1. Centre Parroquial Joan Bosco
2. Mercat de Felip II
3. Escola de música Musicant
4. Escola Bressol Municipal “Els 
Patufets de Navas”.
6. Llar d’Infants Romany
7. Escola Estel
     

Límit urbà 

Connexió peatonal de 2n grau

Connexió peatonal

Mapa d’equipaments i espais públics a l’entorn de la Plaça Ferran Reyes
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En base a un “quadernet” que s’omplia per grups, 
els participants també van anar puntuant, i fent una 
valoració qualitativa de diversos aspectes que afecten 
a l’espai.

- Sessió de propostes. Per últim, i donant continuïtat 
a les primeres sessions, vam realitzar una sessió 
enfocada principalment a concretar les idees que ja 
s’havien anat apuntant, per tal d’arribar a propostes 
per a la plaça. No es tractava només d’establir criteris 
de disseny per a una possible reforma d’aquest àmbit, 
sinó que també es va fer molt èmfasi en la necessitat 
de trobar estratègies que afavorissin la convivència i la 
pròpia gestió activa de les activitats que hi tenen lloc.

3.1.2. RESULTATS

3.1.2.1. DIAGNÒSTIC 
A grans trets, el diagnòstic realitzat amb els partici-
pants ens indica que la plaça no està dissenyada per 
admetre molts usos diferents de manera flexible i 
ordenada, encara que la plaça treu una de les millors 
valoracions en relació a la diversitat d’activitats que 
es fan i les puntuacions dels diferents grups són prou 
homogènies. 

Pot ser que sembli una contradicció amb el punt 
anterior, però al discurs dels propis grups es veu que 
les diferents activitats que hi tenen lloc sovint ho fan 
en termes de precarietat i generant conflicte a l’es-
pai. Diguem que si bé l’espai no està dissenyat per 
albergar moltes activitats diferents, es valora que la 
grandària de la plaça possibilita fer moltes activitats 
no previstes.

La plaça treu una bona valoració a nivell de connexió 
i transport, té una parada important de metro a prop i 
és relativament fàcil arribar-hi, en aquest cas trobem 
disparitat en les puntuacions dels grups, variant en 
un ventall del 2 al 8. Aquesta variació té a veure amb 
l’efecte que l’Avinguda Meridiana té a l’hora de partir 
la plaça en dos, un aspecte que surt després a les valo-
racions negatives que té la plaça com a espai articulat 
i continu donat la fragmentació de la seva superfície.

Es valora de manera negativa, també, la confortabilitat 
de l’espai, el disseny i localització del mobiliari (sobre 
tot l’instal·lat en paral·lel a la Meridiana) i la pròpia 
organització de la plaça, que ens porta de nou a parlar 

de la fragmentació i el tractament dels desnivells que 
provoquen molts espais de pas. Es curiós que en el 
tema de l’accessibilitat i capacitat peatonal trobem la 
disparitat més gran en quant a puntuacions, del 0 al 
9,5. Això ve donat a que si bé un vianant pot assumir 
totes les variacions en el nivell de la plaça i l’espai 
és ample per cadires de rodes, el grup que ho valora 
negativament va donar molta importància al fet de 
que l’espai no és còmode per caminar per la quantitat 
d’obstacles que es troben.

Al diagnòstic queda clar, també, que no és un espai 
que albergui programació continua interessant, que no 
es ambientalment còmode pel soroll, que necessitaria 
obrir-se a les voreres pròximes per tal de donar més 
continuïtat i que, malgrat el fet de tenir equipaments 
juvenils a prop, no és un espai de referència per als 
joves.

Actualment algunes de les activitats amb més deman-
da, i que la plaça no aborda amb eficàcia, són totes 
aquelles relacionades  amb la música i el ball. Són 
molts els joves que ho practiquen a l’espai públic. 
Sovint, però, acaba sent una font de conflictes, doncs 
molts dels veïns d’aquest entorn ho perceben com una 
amenaça i en reben les molèsties en quant a soroll.

El plànol següent, d’elaboració pròpia, mostra el grau 
d’interacció potencial de la plaça, basat en la possibi-
litat que tenen els diferents elements que hi trobem, 
tant a nivell de mobiliari urbà com a nivell d’entorn.

Imatge realitzada durant el taller

ESBORRANY

ESBORRANY



PAM Joventut i espai públic

33

+

-

Mapa d’interaccions potencials a la Pl. Ferran Reyes
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3.1.2.2. PROPOSTES
Les propostes van des de la gestió social i les activi-
tats a l’espai així com millores concretes a nivell urbà i 
de mobiliari.

A nivell de gestió s’opta per la possibilitat de mantenir 
una cogestió de l’espai a nivell de programació, 
amb espais formals de presa de decisions que com-
binen els actes presencials més clàssics amb les xar-
xes socials i la implicació dels equipaments de joves 
en la programació i gestió de la plaça. D’aquesta ma-
nera i, enllaçant amb el tema del disseny, es proposa 
que la plaça tingui espais per a usos concrets i definits. 
Caldria protegir els usos passius, d’estar, davant d’usos 
més intensius però que alhora tingui possibilitats d’ús 
espontani i flexible. Tot això intentant no fragmentar 
massa l’espai tractant de manera més natural el desni-
vell i buscant continuïtat en l’entorn immediat.

En quant a les activitats, es veu important redimen-
sionar els usos existents com les pistes de petanca 
i els espais per a infants per donar cabuda a altres 
activitats com bàsquet, gimnàs o pista de ball, sense 
haver de fragmentar més la plaça. 

S’ha detectat que la plaça podria ser un espai referent 
per al barri i és en aquesta línia que es proposa que 
esdevingui un punt d’informació dels recursos 
propers.

També s’ha incidit en el fet que un disseny futur pugui 
donar espai també als joves, ja que ara no en tenen 
cap de definit específicament per a ells. Caldria legiti-
mar l’ús que ells proposen per l’espai.

Les millores que es presenten al plànol pretenen fer 
possible la idea de plaça que acabem de definir. Algu-
nes d’aquestes propostes es podrien portar a terme al 
curt termini (tema del quiosc, el panell d’anuncis, la 
pista de ball, rampes, diversificar usos) i d’altres son 
molt ambicioses (la connexió amb l’altra part de la 
Meridiana), però sí que marquen un full de ruta per a 
la millora de la plaça de cara als joves, que podria ser 
punt de partida per debatre amb altres sectors. 

Les millores se centren en: redefinició dels usos, 
millora del mobiliari i confort de la plaça, millorar la 
continuïtat de l’espai i la seva accessibilitat i donar a 
la plaça importància com a espai referent.

jugar

passejar

esperar

contemplar

menjar i beure

activitat realitza-
da principalment 
per col.lectiu jove
(16 i 25 anys) 

ACTIVITATS PRINCIPALS

parlar

jugar

passejar

esperar

contemplar

menjar i beure

música

parlar

activitat realitza-
da principalment 
per col.lectiu jove
(16 i 25 anys) 

ACTIVITATS PRINCIPALS

mapeig d’activitats_ matí

mapeig d’activitats_ tarda

jugar

passejar
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menjar i beure

música

parlar
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per col.lectiu jove
(16 i 25 anys) 
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USOS I ACTIVITATS

Habilitar espai escènic

Habilitar lavabos públics

Plantejar usos diversos

Plantejar usos diversos

Uni�car espai infantil

Replantejar us del quiosc

Activar i dinamitzar espais entorn

MOBILIARI URBÀ / ELEMENTS

Millorar espais d’estada (confort)

Resissenyar la tanca

Instalar panell informatiu (activitats)

Millorar integració dels elements

01

01

01

01

01

02

03 04 05

06

07

01

01

02 03

04 04

01

02

03

04

ACCESSIBILITAT

Habilitar accés per a emergències

Millorar connectivitat

Construïr rampes per a desnivells

Peatonalitzar c/de Biscaia

01

02

03

04

01

02

03

04

05

06

07

Millores concretes per a la Plaça Ferran Reyes i entorn
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3.2. CINES PERE IV I ENTORN 3.2.1. DESCRIPCIÓ

3.2.1.1. LA PLAÇA
L’estudi d’aquest àmbit s’ha centrat en l’estudi de 
l’espai públic que rodeja les instal·lacions dels antics 
cinemes Pere IV, com a complement del propi edifici.

Fa més d’una dècada que els cinemes varen deixar 
de funcionar, i des d’aleshores s’han convertit en una 
de les reivindicacions històriques del barri del Besòs i 
el Maresme. Actualment és el col·lectiu de joves que 
reclama una reforma d’aquest edifici per tal de donar 
cabuda a les necessitats que tenen.

L’entorn del cinemes es caracteritza principalment pel 
pas de dos grans eixos, la Rambla de Prim i el C/Alfons 
el Magnànim, que canalitzen gran part de l’activitat 
que hi té lloc; parcs infantils, espais de pas, “merca-
dillo”, les connexions amb el transport públic: metro i 
autobús...

Les edificacions, més enllà del propi cinema, són blocs 
d’habitatges plurifamiliars. Entre ells, es generen una 
sèrie d’espais intersticials oberts, on hi trobem acti-
vitat comercial a les plantes baixes, malgrat el nivell 
d’urbanització és força baix.

A l’edifici del costat hi trobem l’Associació de Veïns del 
barri i l’Associació Gregal, responsables del menjador 
social.  Seguint per la Rambla Prim, hi trobem el Centre 
Cívic i la Biblioteca, equipaments força rellevants pel 
que fa al teixit jove ja que, per manca d’altres refe-
rents, canalitzen bona part de les seves activitats. 

3.2.1.2 ACCIONS REALITZADES
- Sessió de reconeixement de l’espai públic i dels 
agents existents, amb tècnics del Centre Cívic i del Pla 
Comunitari.

- Sessió de diagnosi i proposta amb Joves del Barri. Va 
tenir lloc en el propi espai de la plaça i es va fer durant 
la tarda. Van participar-hi representants de l’Assem-
blea de Joves que lidera la reivindicació per a recupe-
rar l’antic cinema com a Casal Jove.

Durant la sessió, es va tractar d’elaborar un discurs 
compartit en quant a les principals característiques de 
l’espai i els problemes que té. En base a això, es van 
desenvolupar propostes concretes per tal de donar 
resposta a les necessitats i mancances detectades. 
Els temes amb que es va treballar eren principalment:  
gestió de l’espai, activitats i disseny.

Imatge realitzada durant el taller
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3.2.2. RESULTATS

3.2.2.1. DIAGNÒSTIC 
Els participants al taller de diagnòstic de l’espai públic 
de Pere IV van realitzar dues activitats d’anàlisi: per 
una banda, l’avaluació de l’espai públic com a tal i, per 
altra banda, l’arbre de problemes on definir aquelles 
problemàtiques que afecten a l’ús social de la plaça. 

En quant a l’avaluació que els participants van fer de 
l’espai públic de Pere IV (antics cinemes Pere IV) val 
la pena assenyalar que en termes generals, ha sigut 
valorat amb puntuacions baixes. Destaquem que les 
puntuacions més baixes van ser que l’espai no té acti-
vitat programada pel teixit social de la zona (escoles, 
AAVV, equipaments pròxims, etc.), és un espai buit de 
contingut malgrat ser el lloc on se situa l’Associació 
de veïns. Aquest poc valor contrasta i es diferencia del 
que passa en les pistes de bàsquet, ja que l’espai de 
Pere IV no té gestió per cap entitat. En segon lloc es 
valora amb poca puntuació, també, el fet que actual-
ment l’espai no és massa polifuncional, no té quasi 
mobiliari d’oci, ni joc esportiu per a joves, i el poc que 
té està concentrat pròxim al C/Alfons el Magnànim.

En aquest sentit encara que es realitzi poca activitat 
i sigui un espai amb poques funcions, la seva confor-
mació urbana pot albergar diferents usos i activitats 
ja que tenim en un mateix espai: places a diferents 
nivells, zones cobertes, zona de passeig zona enjardi-
nada i zona d’estar. És per això, que esdevé un entorn 
amb un potencial elevat, que  podria ser un espai que 
assumís, en el futur molta activitat i programa. 

Una altra de les característiques pitjor valorades és 
que l’espai es percep com un espai insegur. Aquesta 
percepció es deu, sobretot, a que hi ha edificis força 
grans, abandonats, amb passadissos sense il·luminar i 
baixos comercials sense ús. 

Malgrat l’espai públic de Pere IV alberga diferents 
tipus de zones i ambients, que podrien propiciar dife-
rents usos, avui en dia i a conseqüència de l’abandona-
ment d’alguns edificis i plantes baixes, l’espai és fosc, 
buit i per tant no genera seguretat per a les persones 
que transiten pel mateix. 

Una altra de les característiques que va ser mal 
valorada és la poca imatge que té l’espai com a lloc 
de referència del barri degut, principalment, al seu 
mal estat i la progressiva degradació a la que es veu 
sotmès. És un espai públic amb molt de potencial però 
necessita millorar la seva imatge des de diferents 
àmbits: activitat, programació, usos diversos, mobiliari 
confortable, reforma i millora de façanes i murs. 

En a quant a valoracions positives destaca sobretot 
que tots els grups han assenyalat que l’espai de Pere 
IV és un espai públic que està molt ben connectat amb 
l’entorn i amb altres barris, és lloc de trobada de molts 
joves, sobretot al voltant de la sortida del metro. Tam-
bé es valora positivament la connexió amb la Rambla 
de Prim, tot i que caldria peatonalitzar-la i millorar-ne 
la seva pavimentació per a aprofitar millor les conne-
xions entre els diferents espais públics. Actualment, 
però, és un espai que s’utilitza força per a la pràctica 
de l’esport i com a lloc per passejar. 

També es va valorar com a adequada l’articulació de 
l’espai.  En aquest sentit es defineix com un espai 
continu que es connecta entre sí des de diferents punts 
i fa que puguis entrar a l’espai d’una manera senzilla, 
encara que cal destacar que necessita alguna millora 
pel que fa als accessos concrets o per tal d’eliminar 
barreres arquitectòniques i potenciar-ne l’accessibili-
tat.

En quant a problemàtiques, els participants van tractar 
especialment el tema de la inseguretat. Alguns dels 
participants van apuntar el problema de la drogoaddic-
ció i que, en algunes zones de l’espai públic, normal-
ment hi dormen persones. Tot això comporta que molta 
gent evita passar per aquestes zones, especialment de 
nit, ja que els espais com els passadissos o els espais 
porxats estan molt mal il·luminats.

Un altre dels problemes que es va tractar va ser la 
falta d’activitat en tot l’espai així com la poca activitat 
que tenen els comerços que queden a l’espai públic. 
Es va assenyalar que, si bé es mantenen els comerços, 
aquests no realitzen cap acció i s’han quedat una mica 
estancats. Es mantenen amb més activitat els que 
estan connectats amb el C/Alfons el Magnànim i, en 
canvi, els que se situen dins de les places, la major 
part dels quals són bars,  tenen molt poca activitat. Es 
va proposar com a solució incentivar l’arribada de nou 
comerç així com estimular l’existent realitzant activi-
tats conjuntes (com, per exemple, a través de festes de 
barri).
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La manca d’un espai d’esports amb activitat reglada, 
així com la manca de mobiliari d’estada i repòs i de joc 
van ser alguns dels problemes greus que també es van 
assenyalar.

Una forma que veien els joves de solucionar la manca 
d’espai de referència per a aquests usos era vincu-
lar-ho a la creació d’un nou equipament, situat en els 
antics cinemes Pere IV.  Així a banda de tenir un lloc de 
referència , també es podrien programar i dinamitzar 
activitats (esportives) a l’exterior. 

D’altra banda es va veure com a solució (per a la 
manca de mobiliari) fer una adequació de la plaça: que 
s’hi ubiquessin més bancs, una millor il·luminació, més 
neteja i la millora dels murs i façanes (als joves els 
semblava molt gris tot l’entorn edificat dels cinemes 
Pere IV, el mateix cinema i també el CAP).
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3.2.2.2. PROPOSTES
Pel que fa a les propostes es van treballar tant ca-
racterístiques o elements definitoris per a la plaça de 
Pere IV, com una sèrie de millores concretes que van 
ser indicades pels participants i ubicades als diferents 
espais de la plaça. 

En primer lloc i pel que fa a la gestió, es va valorar la 
necessitat de plantejar una gestió assembleària de 
l’espai, per part de totes les entitats que se situen en 
l’espai públic de Pere IV o en el seu entorn més proper, 
a bande de realitzar assemblees amb els veïns propers 
a la plaça quan s’hi proposin activitats. 

Caldria apostar per un espai participatiu, és a 
dir, que no només s’hi realitzin activitats des de les 
entitats del barri sinó que també s’hi puguin realitzar 
activitats per part d’altres col·lectius i gent interessada 
a tirar endavant qualsevol acció.

En l’àmbit del disseny, els joves van assenyalar que 
hauria de ser un espai públic confortable, funcio-
nal, segur i atractiu al visitant, també que tingués una 
bona il·luminació i mobiliari amb diverses funcions, 
vegetació autòctona, més espai per als vianants i en 
definitiva que resultés atractiu (murs i edificis públics 
-CAP, cinemes, etc.- pintats amb colors).

Pel que fa a les activitats es va indicar que hauria de 
ser un espai molt actiu i divers, tant per les activi-
tats que es puguin realitzar dins dels antics cinemes 
Pere IV com les que es duguin  a terme a les places 
exteriors.
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Per a l’edifici dels cinemes Pere IV, es va assenyalar 
que hauria d’albergar activitats d’oci per a joves 
(Casal de Joves) arts escèniques i espais de creació 
col·lectiva. Per a l’exterior es va dir que es podrien 
realitzar activitats esportives i d’oci infantil i 
juvenil. Concretament, en un dels grups, es va parlar 
de recuperar jocs tradicionals. Finalment, entre d’altres 
característiques, es va suggerir que hauria de ser un 
espai amb connexió wifi.

Es van proposar un total de catorze millores concretes 
per a l’espai públic de Pere IV, on destaquen sobretot 
l’activació dels cinemes Pere IV com a equipa-
ment públic per a joves, la millora de les entrades a 
les places interiors d’aquest espai, és a dir: millorar la 
peatonalització promovent un dia a la setmana “sense 
cotxe” al C/Alfons el Magnànim, així com eliminar la 
barrera que produeix la Rambla de Prim adequant un 
pas per a vianants i millorant-ne la pavimentació. 

D’altra banda es van proposar activitats esportives 
concretes en la zona propera a la parada del metro 
com: volei o ping-pong. També, en aquest sentit, 
caldria adequar les zones de gespa per a fer-ne un ús 
d’oci, evitant l’entrada de gossos a aquests espais 
verds, situant algun tipus de tancat i mobiliari de jocs 
d’esport com podrien ser unes barres de gimnàstica.

En aquesta zona també es proposen dues fonts ja que 
és un espai on s’ajunta molta gent tant per la sortida 
del metro, com per les terrasses i els jocs infantils. 

Dins les places es van proposar com a millores concre-
tes: millorar-ne els accessos des del C/Xavier Nogués 
fins a la plaça que dóna a la Rambla de Prim, així com 
també acondicionar els murs d’aquesta mateixa 
plaça i situar-hi mobiliari d’estada adequat. Al C/Xavier 
Nogués s’assenyalava la necessitat d’incentivar-ne el 
comerç per a així dotar l’espai de més vida. 

Pel que fa a la plaça d’entrada als cinemes Pere IV, 
se’n proposava la seva adequació per tal de situar-hi 
un espai escènic que s’articulés amb les propostes 
que es programen dins dels cinemes. A nivell general, 
i per a tot l’espai públic, es va assenyalar que caldria 
replantejar la vegetació principalment perquè actual-
ment és insuficient.

Finalment es va fer referència a la plaça que hi ha 
propera a l’espai de Pere IV, on caldria plantejar-hi 
algunes millores. Actualment és un espai molt degra-
dat però que podria actuar com a avantsala del futur 
equipament i quedar integrada en la transformació que 
es pugui fer de l’espai públic.
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Millores concretes per als cinemes Pere IV i entorn

USOS I ACTIVITATS

Celebrar  “dia sense cotxes”

Habilitar espais per esports 
(voley / ping-pong)

Instal.lar barres gimnàstica

Reobrir edi�ci cinemes Pere IV

Reurbanitzar espai segons l’ús

Habilitar espai escènic

Activar i dinamitzar el comerç

MOBILIARI URBÀ / ELEMENTS

Instal.lar fonts

Adeqüar espai per a ús

Replantejat la vegetació

Instal.lar més mobiliari urbà
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ACCESSIBILITAT

Millorar accessibilitat

Potenciar connectivitat amb 
Rambla de Prim (visibilitat, passo 
de vianants...)
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3.3. SKATEPARK VIA 
FAVÈNCIA

3.3.1. DESCRIPCIÓ

3.3.1.1. LA PLAÇA
L’Skatepark de Via Favència és un espai utilitzat diàri-
ament  per molts joves  de la ciutat i també de fora, i 
s’ha convertit en un dels referents a nivell del conjunt 
de Barcelona.

Es tracta d’un espai d’uns 4.000 m² situat sobre de 
la Ronda de Dalt i al costat d’altres instal·lacions 
esportives (bàsquet, futbol, frontó...) que tenen molta 
presència del col·lectiu jove.

Malgrat que la urbanització i la distribució de l’espai 
ens indiquen que aquest està exclusivament pensat 
per a l’skate, també disposa d’una zona enjardinada 
amb arbrat. Tot i així, l’espai d’estada o de descans és 
insuficient.

Malgrat aquest entorn està força autogestionat, hi ha 
alguns equipaments i plataformes al barri que tenen 
relació amb el col·lectiu dels joves; Kasal de Joves, 
Ateneu Popular de Nou Barris, Plataforma d’Entitats de 
Roquetes, Pla Comunitari...

3.3.1.2 ACCIONS REALITZADES
- Sessió de reconeixement de l’espai públic i dels 
agents existents (amb el responsable del Kasal Roque-
tes).

- Sessió de diagnosi. Es va realitzar al propi espai i 
sense convocatòria prèvia. A través d’un petit qüestio-
nari es va establir una conversa amb diversos usuaris 
de l’espai per tal de valorar quin era l’ús d’aquestes 

instal·lacions, quines mancances tenia i quines pos-
sibles millores s’hi podien aportar en quant a gestió i 
dinamització del propi entorn.

3.3.2. RESULTATS

3.3.2.1. DIAGNÒSTIC I GESTIÓ 
De l’aplicació de l’enquesta establim els següents 
punts de diagnòstic per a les pistes:

- Molt orientat a oci i esport.

- Genera un punt de trobada de joves molt important i 
té afluència quasi contínua.

- Necessita de millors nivells de manteniment, sobre 
tot de neteja i millora de la seguretat.

- L’espai requereix d’unes millores necessàries com: 
tenir espais d’ombra, fonts, tanques de seguretat, 
il·luminació i millora dels bancs existents.

- L’espai necessitaria de certa coordinació i dinamit-
zació per fer-ne un ús responsable i que tingui en 
compte a tota la gent que l’utilitza. Al seu moment es 
va fer amb el Kasal de joves i ara necessita una nova 
empenta.

Al qüestionari es van fer varies preguntes relatives a 
gestió de les pistes, de les quals extraiem les següents 
conclusions:

- Els joves donen valor a que es fomenti la polifunci-
onalitat de l’espai; que s’hi puguin fer actes festius i 
altre tipus d’accions, però que es relacionin amb el seu 
projecte.
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- La pista hauria estar unida a un projecte social/asso-
ciatiu que es vinculés més al barri i als equipaments 
propers.

- El model hauria de ser el de la col·laboració entre el 
usuaris i una associació que actuï de facilitador amb 
l’administració.

3.3.2.2. PROTOCOL D’ACTUACIÓ
El desenvolupament del present treball coincideix tem-
poralment amb l’execució d’unes altres instal·lacions 
per a practicar skate a la ciutat de Barcelona, situades 
al barri de Baró de Viver. A partir de les converses 

amb els usuaris, s’elabora una avaluació de les pistes 
existents per tal de poder traslladar algunes de les 
reflexions a aquest nou entorn. 

Part dels usuaris van fer explícit que el nivell dels 
usuaris de les pistes a qui van dirigides es repeteix en 
tots els projectes i que no es pensen per assolir profes-
sionalitat. D’altra banda, torna a aparèixer el tema del 
desequilibri territorial, tal i com succeeix en d’altres 
equipaments dels que s’han estudiat. 

Per últim, sembla que és molt important la implicació 
dels usuaris en la gestió i que hi hagi un projecte 
social que vinculi l’inversió de la pista amb el retorn al 
territori. De totes aquestes conclusions hem establert 
un protocol de 5 punts que pot ser la base per a nous 
projectes de pistes:

- Mapeig/diagnòstic i caracterització dels espais exis-
tents i proposar espais que no repliquin infinitament el 
que ja existeix.

- Localitzar espais nous allà on existeixi una xarxa 
activa que els demandi i els pugui gestionar.

- Reunir associacions i usuaris i decidir el tipus d’actu-
ació, el projecte social de l’espai, el disseny i la gestió.

- Elaborar un plec i concurs amb els resultats d’aques-
tes  reunions, que avanci en paral·lel a la definició del 
procés social.

- Definir el procés de seguiment, manteniment i posada 
en marxa.
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3.4. NOU SKATEPARK A BARÓ 
DE VIVER
La intenció al realitzar aquesta investigació sobre la 
Via Favència era poder fer de mirall amb el projecte 
incipient com era el de les pistes de Baró de Viver; 
el problema va ser que aquestes pistes ja tenien un 
projecte licitat i, per tant, gran part del protocol ja no 
podia aplicar-se. Un altre tema va ser que molts dels 
usuaris de Via Favència no valoraven la de Baró de 
Viver de manera positiva, tant per l’ús que se’n podia 
fer com per la localització, molt propera a la pròpia Via 
Favència i a les de Santa Coloma.

L’últim obstacle que vam trobar va sorgir a la reunió 
inicial que vam tenir amb els dinamitzadors i educa-
dors de barri de Baró de Viver. En aquesta reunió ens 
van informar que l’obra ja estava en execució i que, en 
realitat, entre els joves amb els que ells treballaven 
no hi havia molta passió pel tema skate pel que una 
convocatòria sobre aquest tema era difícil que tingués 
èxit.

També ens van informar de l’origen de la proposta de 
la pista: no era tant una resposta a una reivindicació 
dels joves del barri sinó que tenia relació amb un tema 
d’inseguretat a la zona de la parada de metro (localit-
zació on s’ha instal·lat la pista). Per tant, doncs, es deu 
a una demanda veïnal per tal d’assegurar una afluència 
de gent a les immediacions de la parada.

És per tot això que, en el marc d’aquest procés, no s’ha 
avançat més en aquesta línia. Malgrat això, es reco-
mana que aquestes pistes s’englobin en un projecte 
social, amb alguna associació gestora, relacionada 
amb les de la Via Favència.

Planta General i vista 3d del projecte (Font: Projecte executiu del Skatepark de Baró del Viver)
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3.5. PLAÇA DE LES NAVAS 3.5.1. DESCRIPCIÓ

3.5.1.1. LA PLAÇA
La Plaça de les Navas és un espai peatonal de prop de 
3.500 m² situat al barri del Poble Sec, al districte de 
Sants Montjuïc. Es troba encaixada entre els carrers de 
la Bòbila i de Jaume Fabra, molt a prop de l’Av. Para-
l·lel, i disposa de bones comunicacions tant a nivell de 
transport públic com privat.

L’any 2012 van acabar les obres de reforma de la plaça, 
que havien començat l’any 2007, però que van acabar 
endarrerint-se molt més del previst inicialment. Actu-
alment disposa d’un pàrquing subterrani i presenta una 
superfície pavimentada (amb rajola) en gairebé tota la 
seva superfície, excepte en dues zones: allà on hi ha 
els jocs infantils i allà on s’ubiquen els elements de 
mobiliari urbà per a fer exercici, que es troben delimi-
tats, sobre un retall de paviment de cautxú. 

Es tracta d’un espai molt viu, amb un ús intensiu al 
llarg de tot el dia. Les façanes de la plaça donen molta 
vida a l’espai ja que gaudeixen de nombrosos establi-
ments comercials i de bars i restaurants que posen les 
seves terrasses a la plaça.

3.5.1.2. ACCIONS REALITZADES
- Sessió de reconeixement de l’espai públic i dels 
agents existents, amb tècnics del districte de 
Sants-Montjuïc.

- Sessió de diagnosi i propostes amb joves del barri. Va 
tenir lloc a l’espai de la plaça, però la convocatòria va 
anar especialment dirigida al sector jove. Van partici-

par-hi joves del grup 12@16,un grup de noies del CRAE 
i altres joves que venien a títol individual.

En alguns moments del debat, també van participar-hi 
nens i nenes petites, i alguns adults que van acabar 
afegint-se a la dinàmica.

L’activitat va realitzar-se per grups, i es va anar seguint 
un procés que començava fent una avaluació conjunta 
de l’espai i un mapeig d’activitats que tenen lloc a la 
plaça, tot seguit s’analitzaven les principals mancan-
ces detectades (arbre de problemes i solucions) i final-
ment s’abordava les propostes de millora, tant a nivell 
de gestió i ús de l’espai, com tots aquells aspectes que 
fan referència al seu disseny formal.

3.5.2. RESULTATS

3.5.2.1. DIAGNÒSTIC 
Els participants al taller van assenyalar una sèrie de 
problemàtiques que tenen lloc a la plaça de Navas i 
que afecten al possible ús que s’hi pugui fer per part 
del col·lectiu de joves. 

Una de les problemàtiques és que existeix un ús molt 
especialitzat per edats i col·lectius i que aquesta 
situació fa que els joves quedin relegats a utilitzar els 
espais residuals situats a l’exterior de la plaça i que, 
a més a més, no ofereixen cap ús esportiu o d’oci. En 
aquest sentit, indicar que això succeeix perquè a la 
plaça es dóna un ús molt intensiu de diferents edats 
que coincideixen especialment a les tardes i vespres 
(nens, joves, adults, gent gran). 
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Per tant la plaça és un espai públic amb usos especi-
alitzats per edats concretes, cosa que reconeixen els 
mateixos usuaris: nens (jocs infantils), adults (terrasses 
de bars) i gent gran (bancs i aparells de gimnàstica). 
Però no hi estan contemplats els joves, que perceben 
que l’entorn no els reconeix el dret a fer-lo servir.

En aquesta línia sorgeix una altra problemàtica relaci-
onada pròpiament amb l’esport. La configuració formal 
de l’espai propicia una àmplia superfície on poder jugar 
a pilota. Lògicament això ha provocat alguns conflictes 
amb els veïns i amb d’altres usuaris de la plaça de 
manera que, sistemàticament, s’ha optat per arraconar 
aquest tipus d’activitat mitjançant la col·locació de 
mobiliari urbà a mode d’obstacles. 

Això ha produït que molts dels joves se sentin “agre-
dits” i crea una certa competència dins la plaça per 
poder-ne fer ús.

Es despenja d’aquesta problemàtica un altre conflicte 
més latent i és la convivència a l’espai públic de la pla-
ça Navas. Hi ha conflicte entre diferents col·lectius po-
blacionals pel tipus d’ús que puguin o no fer els joves a 
la plaça, no existeix espai de trobada entre joves i gent 
gran. Durant la sessió que s’ha realitzat per realitzar un 
diagnòstic sobre la plaça s’ha revelat la problemàtica 
de falta d’enteniment sobre els diferents usos que 
poden fer sobre aquest espai, usos que si es normalit-
zen a través d’un programa d’horaris i tipus d’activitats 
segons col·lectiu, pot afavorir-ne l’enteniment.
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3.5.2.2. PROPOSTES
Les propostes les trobem en crear un espai que 
afavoreixi la convivència entre diversitat de grups 
poblacionals així com legitimar l´ús social que 
els joves puguin fer de la plaça de les Navas. Lla 
gestió d’ús de la plaça hauria de ser consensuada per 
tots els grups que viuen al barri i que es treballi amb 
un programa d’horaris i activitats. Es per això que 
com a propostes tenim que a la plaça es realitzessin 
activitats de carrer que aglutinen als diferents col·lec-
tius que hi viuen prop. 

Un dels exemples sorgits és el de fer teatre de carrer. 
Darrerament s’ha realitzat una iniciativa similar dins 
d’equipaments públics, però el fet de fer-ho a la plaça 
pot ajudar a apropar postures entre veïns adults i 
joves. 

Altres propostes van en la línia d’adequar un espai 
d’esport a nivell de barri, reequilibrar l’entorn en quant 
a activitats als equipaments i espais públics per tal 
d’apropar-los a col·lectius diversos, tant joves com 
nens i gent major, o legitimar un espai escènic de mú-
sica i ball a l’espai públic a través de una programació 
administrativa i veïnal.
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3.6. JARDINS DE LA 
MEDITERRÀNIA

3.6.1. DESCRIPCIÓ

3.6.1.1. LA PLAÇA
Els Jardins de la Mediterrània són un espai públic 
d’interior d’illa (d’uns 5.000 m2) del barri de la Marina 
del Port, al districte de Sants-Montjuïc. Estan a tocar 
del Passeig de la Zona Franca, però no es perceben 
fàcilment donat què els accessos principals són uns 
corredors que connecten amb la Plaça de la Marina. 
Hi han altres accessos al carrer de la Mare de Déu del 
Port i al carrer dels Alts Forns.

És un espai percebut i usat com a pas i no tant com a 
estada. Disposa de diversos bars amb terrasses, i al-
tres petits comerços. Les seves condicions acústiques 
i la baixa vinculació del teixit veïnal dels blocs amb les 
activitats què hi tenen lloc (bàsicament, estada a les 
terrasses de bar) han generat un conflicte sostingut 
a causa d’activitats sorolloses. Els baixos comercials 
esmentats es situen a mode de carrer, amb una pavi-
mentació de “vorera ampla” al davant, deixant entre 
aquests una àmplia zona de sauló amb parts enjardina-
des i pins de gran port.

Disposa també d’una pista d’esports (sense equipar) 
amb graderies poc accessibles, i un jardí per infants 
tancat i molt poc utilitzat. Les entrades a l’interior de 
l’illa es perceben com un espai brut, descuidat i, a la 
nit, insegur, amb manca manifesta d’il·luminació. 

3.6.1.2. ACCIONS REALITZADES
-Sessió de reconeixement de l’espai públic i dels 
agents existents, amb tècnics del Districte de 
Sants-Montjuïc.

-Sessió de diagnosi i propostes amb joves del barri. 
Hi va haver molt poca representació de joves a títol 
individual, i hi van assistir especialment educadors i 
tècnics vinculats al barri, i representació de l’Ateneu 
Engranatge.

L’activitat va realitzar-se en un sol grup, i es va anar 
seguint un procés que començava fent una avaluació 
conjunta de l’espai i un mapeig d’activitats que tenen 
lloc a la plaça, tot seguit s’analitzaven les principals 
mancances detectades (arbre de problemes i soluci-
ons), i finalment s’abordaven les propostes de millora, 
tant a nivell de gestió i ús de l’espai, com tots aquells 
aspectes que fan referència al seu disseny formal.

3.6.2. RESULTATS

3.6.2.1. DIAGNÒSTIC 
L’espai públic dels Jardins de la Mediterrània està  
molt poc valorat pels veïns com a espai d’ús per al 
barri, doncs funciona com a lloc de trànsit per a con-
nectar els altres espais públics (mercat) amb el carrer 
dels Alts Forns.  Per tant, podríem dir que és més un 
lloc de pas que no un de trobada. Els joves solen anar 
d’un espai públic a un altre i de vegades passen pels 
jardins, però en la major part dels casos no esdevé un 
punt de referència per a trobar-se.

Als jardins hi ha molt conflicte entre veïns pel soroll 
que es produeix a les nits per part de grups i nens que 
juguen a la pilota. La pròpia configuració com a espai 
d’interior d’illa amplifica aquesta problemàtica.

En quant a equipament i grau d’urbanització, es pot dir 
que és un espai amb escàs mobiliari i el que hi ha esta 
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en condicions dolentes. Els jardins tenen una pista per 
a jugar a jocs de pilota i un parc infantil però ambdós 
equipament es perceben força malament degut a que 
estan en un estat degradat i mal ubicat. Tot i això,  la 
pista podria tenir varies funcions per la seva ubicació 
separada de la resta de l’espai públic per unes grades.

Hi ha una gran quantitat de bars que no tenen regula-
ció horària i en alguns d’ells s’ha concentrat el tràfic de 
drogues al barri. 

Els jardins tenen una connexió directa amb els carrers 
contigus a través de passadissos que no estan ben 
il·luminats i estan plens de brossa. Aquesta situació 
provoca inseguretat a l’espai públic i dona una imatge 
molt negativa del mateix. Al propi perímetre de la pla-
ça hi trobem una situació similar, doncs els murs que el 
delimiten també donen una imatge bastant degradada. 

L’espai, doncs, és poc confortable i el què podria ser un 
avantatge,  com espai tranquil i aïllat del trànsit rodat, 
s’acaba convertint en un element negatiu donant la 
imatge d’espai abandonat i insegur. 

L’espai està vinculat amb l’ateneu i un esplai, però 
aquests no contenen activitat continua programada per 
aquests col·lectius.  En un futur, poden ser agents dina-
mitzadors del jardins, però en l’actualitat no realitzen 
aquest tipus de tasques. 

passejar

contemplar

menjar i beure

activitat realitza-
da principalment 
per col.lectiu jove
(16 i 25 anys) 

ACTIVITATS PRINCIPALS

parlar

jugar

comprar€

€

€

€

€

passejar

contemplar

menjar i beure

activitat realitza-
da principalment 
per col.lectiu jove
(16 i 25 anys) 

ACTIVITATS PRINCIPALS

parlar

jugar

comprar€

€

€

€

€

mapeig d’activitats_ matí

mapeig d’activitats_ tarda

passejar

menjar i beure

activitat realitza-
da principalment 
per col.lectiu jove
(16 i 25 anys) 

ACTIVITATS PRINCIPALS

parlar

música

jugar

comprar€

€

€

mapeig d’activitats_ vespre-nit

L’ateneu si que realitza activitats de demanda de 
millora de l’espai i condicionament encara que no hi 
ha una comunitat de veïns que recolzi les i propostes 
de millora, instal·lats en la queixa respecte del soroll 
que fan altres grups de veïns hi ha un conflicte de 
convivència que provoca un malestar general a l’illa de 
vivendes. Aquesta situació amb el temps que l’espai 
s’hagi adaptat a un grup de veïns concrets i que, per 
tant, acabi estan estigmatitzat per l’altre grup que 
no en fa ús. Aquesta situació té difícil solució a curt 
termini per part dels propis veïns i caldria un agent 
dinamitzador i mediador per intervenir  a través d’un 
programa de convivència.

ESBORRANY

ESBORRANY



PAM Joventut i espai públic

49

3.6.2.2. PROPOSTES 

Les propostes assenyalades pels participants tenen 
a veure amb adequar l’espai per a un nou ús, no 
només de joves sinó per als veïns en general. Es va 
indicar que una forma de dotar de qualitat l’espai 
dels Jardins seria vinculant la seva millora amb 
aquells espais associatius que habiten la plaça, 
com són el Ateneu, l’escola bressol i l’Esplai. Aquestes 
tres entitats podrien programar i realitzar activitats, 
tals com l’esport, l’oci i sobretot la millora urbana de la 
plaça. També caldria tenir en compte a l’equipament de 
la Bàscula i connectar-lo amb l’espai públic.

 Aquest últim aspecte de millora urbana es va con-
cretar amb la proposta de dissenyar de manera 
comunitària una sèrie de murals per als diferents 
murs que delimiten la plaça, així com en els recorre-
guts que els veïns solen fer per connectar uns espais 
amb uns altres. Es tracta de crear un atractiu aprofitant 
el passeig que es realitza actualment dins dels jardins 
de manera quotidiana

Relacionat amb aquest element de millora urbana 
també es va proposar l’adequació dels passadissos 
amb major il·luminació (jocs de llums) i icones 
que afavoreixi una imatge més positiva d’entrada als 
jardins i es dilueixi d’alguna forma la sensació d’inse-
guretat i incomoditat que actualment generen aquests 
espais concrets. 

Vista dels accessos als Jardins de la Mediterrània

Quant a gestió si bé es va parlar de vincular a les 
entitats amb l’ús i activitats a la plaça també es va 
assenyalar la necessitat d’equipar amb una dinamit-
zació horària i un agent mediador que programi 
activitats de convivència i cohesió social a l’es-
pai relacionades amb l’esport. També es va apuntar 
la necessitat de facilitar i millorar l’adequació de la 
pista esportiva i les graderies, que sigui un espai que 
pugui ser utilitzat, ja sigui per a esport o per a una altra 
activitat més escènica però regulada amb un horari i 
una programació. D’aquesta manera la plaça s’assegu-
ra que existeixi un ús més social vinculat al seu teixit 
associatiu, així com dotar de qualitat certs espais que 
ara es viuen des de la precarietat i el conflicte. 
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Millores concretes per als  Jardins de la Mediterrània

USOS I ACTIVITATS

Replantejar usos esportius

Integrar equipaments i locals de 
l’entorn a l’espai públic (escola 
Bressol, esplai, Ateneu...)

MOBILIARI URBÀ / ELEMENTS

Redissenyar murs (projecte 
comunitari)

Redissenyar tanca

Millorar i ampliar jocs infantils

01

01

01

01

02

02

01 02
03

04

01

02

03

Millorar la pista i les grades04

ACCESSIBILITAT

Millorar i digni�catr els accessos
(il.luminació, senyalètica, acabats.:.) 

01

01
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4. CONCLUSIONS I 
RECOMANACIONS

4.1. CONCLUSIONS 
GENERALS I LÍNIES DE 
TREBALL
Del treball realitzat en aquest procés destaquem les 
següents conclusions generals. Algunes d’elles pro-
venen dels tallers realitzats a nivell de ciutat, d’altres 
del treball específic als espais públics. En tot cas, 
totes elles són fruit del procés conjunt i resumeixen la 
diagnosi que s’ha fet respecte a la situació dels joves i 
l’espai públic a la ciutat de Barcelona. Les conclusions 
són les següents:

- Dificultats d’ús i accés a l’espai públic: l’aparició dels 
joves als espais públics, especialment quan van en 
grup, es percep com una via de conflicte.

- Les normatives no s’adapten a les maneres de fer 
dels joves: molta burocràcia i relacions poc horitzon-
tals.

- Poca cultura col·laborativa entre les entitats i entre 
aquestes i l’administració: són habituals els conflictes 
de competència per subvencions o pels drets d’ús 
d’espais públics i equipaments.

- Poca diversitat cultural: és difícil arribar a joves 
d’altres cultures en termes d’igualtat i sense paterna-
lismes.

- L’administració no aglutina els treballs ja realitzats 
pels joves, per posar-los en valor, als punts de partida 
d’estudis i processos que ella mateixa engega.

- En general, el disseny de l’espai públic no legitima 
les formes d’ús dels joves: trobada i reunió, manifes-
tacions artístiques i pràctica esportiva informal, entre 
d’altres. La manca de mobiliari, d’espais escènics i 
esportius informals, així com l’excessiva privatització 
de voreres i places amb terrasses de negocis, invaliden 
“de facto” el dret d’ús dels joves, donant arguments a 
la resta de la població per evidenciar que l’espai públic 
no és el lloc per a que les realitzin.

D’aquestes conclusions generals establim 4 línies de 
treball que permetrien incidir en aquelles problemàti-
ques que s’han detectat al llarg del procés:

- Crear espais de trobada i col·laboració per tal d’ini-
ciar processos col·lectius: definir espais estables de 
treball en els que es posen en valor les aportacions 
realitzades per les entitats,  tant si venen d’un procés 
liderat per l’administració com si sorgeixen del treball 
realitzat per elles mateixes. En aquesta línia, també 
cal definir un espai on les entitats puguin compartir 
experiències i recursos i on els professionals puguin 
coordinar les accions i activitats que es desenvolupin.

- Cogestió i codisseny d’espais públics i equipaments 
amb la participació dels joves: establir processos 
concrets d’implicació dels joves, com es fa amb altres 
sectors, a l’hora de definir usos i disseny d’espais pú-
blics. També cal implicar-los en remodelacions físiques 
o de gestió dels equipaments de joves i en el disseny 
dels nous, per evitar rigidesa i burocratització.

- Donar continuïtat al treball que fan els col·lectius i 
les entitats de joves: facilitar i dotar de recursos, si 
es demana, per als treballs i activitats que els joves 
inicien o proposen i que responen als seus propis 
interessos.

- Legitimar l’ús dels joves de l’espai públic: tenir en 
compte que els usos dels joves necessiten un reflex 
físic i material a l’espai públic i que s’han de fer 
evidents per a la resta d’usuaris mitjançant processos 
de codisseny, resolució de conflictes i millora de la 
convivència.
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4.2. RELACIONS ENTRE 
DISCURS DE CIUTAT I ESPAIS 
PÚBLICS ESTUDIATS
En aquest punt volem donar una visió de la relació 
entre les conclusions a nivell de ciutat a les quals 
hem arribat i allò què hem observat als espais públics 
concrets que hem investigat. Cada un d’aquests espais 
representa un paradigma d’alguna d’aquestes conclusi-
ons, malgrat moltes d’elles són compartides i es veuen 
reflectides a més d’un lloc.
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Grau de coincidència entre conclusions del discurs de ciutat i la 
realitat dels espais públics estudiats.

Espai molt caracteritzat per la conclusió descrita.

Espai poc caracteritzat per la conclusió descrita.

Espai mitjanament caracteritzat per la conclusió descrita.
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- Plaça Ferran Reyes: aquesta plaça és un clar exemple 
de com l’ús que fan els joves no es veu legitimat a 
l’espai públic i implica conflicte i confrontació. El grup 
de joves amb els quals vam treballar a la plaça estan 
molt vinculats al món del ball i la música de carrer i 
sempre han tingut problemes per desenvolupar aques-
tes activitats a la plaça, problemes que, molts cops, 
acaben amb intervencions de la guàrdia urbana. Sovint 
això es deu a que no hi ha un espai que justifiqui l’ús 
dels joves, delimitat i clar, tal i com succeeix en molts 
dels altres grups socials que fan ús dels espais de joc, 
esport o estança.

- Antics cinemes Pere IV i entorn: aquest espai mostra 
clarament l’absència de comunicació entre joves i 
administració. És un espai reivindicat durant força 
temps com a equipament per a joves, com a forma de 
solucionar el desequilibri territorial que hi ha en aquest 
tipus d’equipaments. En aquest context es crea una 
assemblea de joves que reivindica l’espai i treballa 
propostes però que no disposen d’un espai de treball 
amb l’administració.

Es tracta doncs d’un bon exemple d’un espai públic 
infrautilitzat, no només per part dels joves, i que té 
potencial per esdevenir un entorn de referència per al 
barri, sempre i quan s’hi destinin els recursos necessa-
ris. La pròpia activació d’aquest equipament engegaria 
la revitalització i diversificació de l’espai públic al 
voltant de l’edifici, vinculant-se al sistema d’espais 
públics del barri.

- Skatepark de Via Favència: aquest espai és un bon 
exemple del que pot passar si es deixa als joves 
prendre part activa d’un espai i es vincula a la xarxa 
associativa de barri. Malgrat que encara hi ha mol-
tes coses que es poden millorar a nivell d’activitats, 
manteniment, disseny, dinamització, etc., sembla prou 
clar que en aquest lloc s’ha produït una bona relació 
entre un equipament per a joves i la xarxa associativa 
vinculada, fins al punt d’estar conformant-se una nova 
associació amb vocació de liderar la gestió cívica de la 
pista.

- Plaça de las Navas: aquesta plaça mostra com un 
espai públic no pot abordar-se exclusivament des del 
disseny, doncs en aquest cas, el recent projecte d’urba-
nització ha deixat de banda, sobretot, a una bona part 
del col·lectiu dels joves. Sembla dissenyada exclusi-
vament per albergar terrasses i cobrir l’aparcament 
subterrani. El propi mobiliari urbà sovint es col·loca de 
manera que impedeix els usos espontanis de nens i 
joves i els usuaris en són conscients (cosa que agreuja 
la manca de sintonia amb l’administració). Tampoc s’hi 
desenvolupen activitats programades amb joves.

- Jardins de la Mediterrània: aquest espai és un interi-
or de mançana, un clar exemple d’espai residual sense 
cap interès per als joves, i al qual s’afegeix la proble-
màtica d’un conflicte entre veïnatge i usuaris arran de 
les condicions acústiques del lloc. L’activitat comercial 
que hi ha monopolitza l’ús pràcticament a tot l’espai 
(terrasses de bars). Val la pena destacar l’existència 
d’unes pistes esportives de les quals, però, es van 
treure les porteries i les cistelles per impedir-ne l’ús 
i així evitar conflictes de soroll. A més a més, just al 
davant hi ha un esplai, situació ideal per gestionar-ne 
un ús correcte i no conflictiu de les mateixes. Aquest 
fet reincideix sobre la problemàtica ja esmentada amb 
anterioritat: en lloc d’establir espais d’acord i coneixe-
ment mutu s’opta directament per evitar l’activitat i, 
per tant, deslegitimar-ne l’ús. 
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4.3. DEVOLUCIÓ I AVALUACIÓ 
DELS RESULTATS
4.3.1.  DESCRIPCIÓ
Al final del procés participatiu, el dia 21 de juny, es 
va realitzar una  activitat que vol establir un espai 
de reflexió sobre els resultats del procés i sobre el 
desenvolupament del mateix amb una visió de millora. 
A l’activitat, precedida d’una presentació de resultats, 
es van convocar als agents que havien participat en el 
procés: professionals del treball amb joves i a grups de 
joves dels espais públics, en total una seixantena de 
persones.

El taller va constar de dues parts: la primera, relaciona-
da amb una devolució i la segona, amb l’avaluació del 
procés. La devolució es va fer mitjançant les 4 línies de 
treball exposades al capítol 4.1, sorgides del diagnòs-
tic realitzat. Al talles es demanava que valoressin si 
s’adaptaven al treball exposat i que fessin algunes 
propostes inicials que permetessin  encetar les  línies 
de treball.  

En quant a l’avaluació del procés, volíem conèixer 
quines coses havien anat bé i quines malament en 
el transcurs del projecte. Ens interessava tractar els 
temes de comunicació i convocatòria, la dinamització 
dels tallers, la metodologia de treball i el tractament 
de resultats.   

4.3.2.  RESULTATS DEVOLUCIÓ
Línia 1: Espais de trobada i col·laboració per dur 
a terme processos col·lectius.

Aquesta línia de treball té una bona acceptació i es 
comenta, per part dels assistents, que els espais exis-
tents funcionen però només per a cert tipus de joves.  

Existeixen molts joves que ja estan involucrats en 
plans comunitaris, assemblees, taules de joventut, 
però es necessiten més processos i accions que donin 
continuïtat als treballs que es fan als territoris i que 
s’adaptin a les necessitats.   

Les formes d’engegar aquest treball tenen a veure amb 
vincular la creació d’aquests espais al proper Pla Jove, 
prenent com a base el treball d’entitats que pugui ga-
rantir l’impacte real d’aquests espais de trobada, evitar 
duplicitats i una excessiva institucionalització.  

De la mateixa manera es proposa fomentar la presèn-
cia dels joves als plans comunitaris, buscant la seva 
implicació, sobretot la dels que no estiguin associats. 
S’ha de crear una figura de referència que faciliti 
aquests espais.

Un altre punt important és: tenir als Instituts d’Edu-
cació Secundària (IES) com una de les referències on 
treballar la creació d’aquests espais i d’altres espais 
no administratius. 

Imatges realitzades durant el taller

ESBORRANY

ESBORRANY



58

PAM Joventut i espai públic

Línia 2: Cogestió i codisseny d’espais públics i 
equipaments amb participacions dels joves.

Aquesta línia de treball es valora molt positivament 
per tots els participants fent referència a l’agilització 
de la burocràcia administrativa i buscant l’equilibri 
amb la flexibilització dels espais i les capacitats dels 
grups de joves per gestionar-los. 

Per dur a terme aquests treballs cal començar per 
donar formació i capacitats als joves i facilitar un 
ambient en el que aquest codisseny i cogestió sigui 
factible.

A partir d’aquest punt, que variarà depenent dels 
territoris, l’administració haurà d’estar oberta a que els 
nous espais que es dissenyin es facin tenint en compte 
la flexibilitat que necessiten els joves. Aquests propis 
processos de disseny (i la seva posterior gestió) hauran 
d’estar oberts a tots els joves que hi mostrin interès.

És possible basar aquestes experiències en casos 
d’èxit que existeixen a la ciutat, alguns d’ells en 
àmbits no administratius i d’altres en els que els joves 
ja estan implicats. Cal que es planifiqui prioritzant una 
vinculació concreta amb els espais i els equipaments. 
Això implica establir relacions de confiança amb els 
joves i elaborar models que facilitin processos basats 
en la participació, la confiança i l’aprenentatge mutu.

Es valora que aquests espais siguin de relació neutra 
entre administració, entitats i joves, és a dir: un espai 
on els agents més “forts” (grans entitats i administra-
ció) estiguin disposats a cedir part de la seva influència 
sobre el disseny d’espais i polítiques per als joves.  

Línia 3: Donar continuïtat al treball que porten 
fent els col·lectius i entitats joves. 

Aquesta és una línia central de la diagnosi feta i 
compta amb molta acceptació, però no sabem ben bé 
si totes les parts son conscients de les implicacions 
que representa.  Allò que es proposa, i que es va fer 
explícit a la presentació, suposa un canvi tant en les 
relacions com en els punts de partida de processos i 
polítiques habituals.   

Un dels grups que van participar en la dinàmica d’ava-
luació proposa uns punts de partida, encara tímids, 
però que poden representar un bon inici: crear xarxes 
de comunicació entre els grups de joves i l’administra-
ció i facilitar la realització d’accions i activitats per als 
col·lectius i entitats de joves. Aquesta línia de treball 
té implicacions clares en la cogestió i el codisseny de 
processos i polítiques, però l’administració i els seus 
treballadors han d’entendre que ja no es tracta de cre-
ar espais des de l’administració, donat que cert grups i 
entitats estan creant-ne de propis. En bona mesura, cal 
donar valor a aquests espais i tractar-los en igualtat de 
condicions alhora de definir unes polítiques i proces-
sos realment plurals i oberts, que canalitzin tant les 
demandes com els mitjans necessaris per a fer-les 
realitat.  

Línia 4: Legitimar l’ús dels joves en l’espai pú-
blic.

Estem davant de l’última línia de treball sorgida de la 
investigació, una de les més importants, i que conta 
amb un alt grau d’acceptació. Els grups comenten el 
fet de que els joves sempre són els que surten perdent 
als conflictes sobre l’ús de l’espai públic. En molts 
casos degut a la deslegitimació (pel fet de que els seus 
espais sovint no són reconeguts) que acaba repercutint 
en desigualtats urbanes i en el fet que es reivindiqui 
l’espai públic com un dret per a tots els grups socials.  

Les formes de treballar aquesta línia del diagnòstic 
impliquen una redefinició contundent del disseny dels 
espais públics i els equipaments, vinculant la gestió 
als joves i a les entitats, i tenint una base clara de 
flexibilitat en horaris i la introducció d’elements de 
disseny que posin de manifest el dret dels joves a fer 
ús de places i espais públics (mobiliari, delimitació 
d’espais concrets per als seus usos…). 

Tot això s’ha acompanyar de campanyes de sensibilit-
zació que acabin amb la criminalització dels joves, unit 
a revisions de les ordenances de civisme i la desvin-
culació dels conflictes d’us d’espai públic i l’actuació 
policial. S’han de prioritzar altres mètodes de resolució 
com ara la creació d’accions conjuntes entre diferents 
col·lectius i els acords d’ús i horaris i prioritzant la 
convivència i l’autocrítica per part de totes les parts 
del conflicte.  
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Com a conclusions de la devolució volem posar de 
manifest que alguns aspectes com la territorialitat en 
propostes i accions, la creació de perfils professionals 
adequats per a un treball innovador amb els joves, 
arribar als IES i als grups informals, permetre espais 
de gestió autònoma o cívica on prevalgui la flexibilitat, 
facilitar l’aparició de noves entitats, la formació i capa-
citació recíproca i el coneixement entre els actors dels 
espais públics, serien punts bàsics d’una nova manera 
d’apropar-se als joves i millorar la seva connexió amb 
els equipaments i els espais públics.

 4.3.3. RESULTATS AVALUACIÓ
Comunicació i convocatòria.

En general es considera un punt fort la varietat d’es-
pais i professionals convocats, la presencia política, 
l’antelació i la capacitat de vincular el procés a joves 
concrets i les seves opinions. S’ha destacat, com a bà-
sica, la proximitat amb els membres de l’equip tècnic 
del PAM i els referents administratius i tècnics.

Com a punt feble, es considera: no haver pogut invo-
lucrar un percentatge més elevat de la gent que fa ús 
dels espais públics al llarg de tot el procés, doncs hi ha 
hagut més presència de professionals que de joves.

S’apunta, també, que la comunicació ha estat poc 
fluïda, entre d’altres, en la distribució dels resultats 
preliminars.

Dinamització tallers.

Un altre punt fort és el fet que s’hagi donat veu 
directament als joves a les places i que s’hagi vinculat 
al territori. Alhora, es defineix com una dinamització 
pràctica i efectiva per a la recollida del material i 
idees que es pretenien, molt millor que les reunions no 
dinamitzades.

Un punt feble és el fet que la dinamització es feia mas-
sa densa i llarga malgrat que, al mateix temps, es diu 
que va faltar temps de discussió. Es demana que les 
presentacions siguin més dinàmiques i incorporin als 
joves dels centres educatius i de les entitats, no només 
als tècnics. Per últim, es demana més claredat pel que 
fa als objectius finals de la investigació.

Metodologia de treball.

Es veu com a punt fort el treball en grups petits i el fet 
de facilitar la implicació dels educadors i altres profes-
sionals que treballen amb joves i, alhora, es valora que 
s’hagi definit un procés de base amb una visió no “des 
de dalt”. Les metodologies i tècniques amb continguts 
visuals que s’oferien als espais de treball eficients és 
un altre dels aspectes més ben valorats.

El punt més feble és que es posa de relleu la dificul-
tat per oferir un anàlisi general extrapolant resultats 
d’espais concrets, la duració excessiva d’algunes 
dinàmiques a l’espai públic, l’haver deixat fora a certs 
grups com les noies immigrades (cal dir que van estar 
presents als llocs on vam poder arribar a aquests 
grups) i el no haver elaborat una enquesta per a joves 
organitzats i no organitzats (es va intentar fer amb els 
casals).

Resultats.

Del tractament dels resultats es considera un punt 
fort la posada en comú i que es pugui tenir en comp-
te tot el que es mostra, el mapa d’espais i l’anàlisi i 
coneixement del treball amb joves. El reconeixement 
de les necessitats que s’ha fet pot esdevenir un punt 
de partida per a plantejar canvis en el funcionament 
actual de les coses.

El punt feble va en la línia de que caldria definir acci-
ons concretes, vinculades als continguts, en les que hi 
hagi vinculat un pressupost executiu.

Cal definir un millor retorn als joves de la ciutat, comp-
tar amb la presència dels districtes i ampliar l’anàlisi 
dels espais (evitant centrar-lo exclusivament en aquells 
on hi ha conflicte).

En aquest sentit es proposa que aquest tipus de 
resultats es puguin obtenir quan es veu necessària una 
millora concreta i no només per a l’elaboració de docu-
ments administratius (com és el cas del PAM). També 
es torna a posar de manifest la necessitat de tenir els 
resultats preliminars per poder desenvolupar millor les 
sessions de retorn i avaluació.
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Com a conclusions d’aquesta avaluació voldríem desta-
car: les limitacions de temps i la conseqüent condensa-
ció d’activitats, la mostra (subconjunt representatiu de 
joves) de treball per convocar i la difusió de resultats. 
Creiem que aquests són els aspectes que cal millorar 
per a properes planificacions de treballs com aquest. 
D’altra banda és important ressaltar que, quan es de-
mana més concreció als resultats, no es té en compte 
que aquesta no era la tasca del projecte, ja que el 
que es pretenia era definir unes línies de treball i de 
diagnòstic per la redacció de polítiques que ja depenen 
de l’administració.

4.4. RECOMANACIONS
4.4.1.  DISSENY
En el present document s’aborden algunes de les pro-
blemàtiques i demandes que s’han posat de manifest 
durant el procés en relació al propi disseny de molts 
dels espais públics de la ciutat de Barcelona. 

A continuació es fan algunes recomanacions enfoca-
des  a millorar-ne la qualitat, principalment a nivell 
formal i arquitectònic, però també lligant-ho amb l’ús 
que se’n deriva.

Òbviament aquest estudi aborda la temàtica des de 
l’òptica del col·lectiu de joves però cal dir que, quan 
parlem de millores específiques, aquestes -indirecta-
ment- també afavoreixen al conjunt de la ciutadania. 
Els joves són, sovint, un bon indicador de la qualitat 
d’un espai públic. Per la seva naturalesa són un ele-
ment clau per a què les places i carrers siguin entorns 
dinàmics i vius i cal saber aprofitar-ho, en positiu, per 
tal d’evitar que això acabi representant una font de 
conflictes.

Implicar als joves en el disseny de l’espai públic 
(codisseny).

Aquesta és una de les recomanacions que s’aplica 
en molts d’altres àmbits dels que s’han treballat, i 
evidentment, passa el mateix quan parlem del disseny.

No totes les solucions constructives són vàlides a tot 
arreu, ja que cada espai té unes necessitats espe-
cífiques depenent de qui en són els seus principals 
usuaris, i no hi ha millor manera d’abordar-ho que 
conjuntament amb ells.

A més a més, el codisseny augmenta el sentiment de 
pertinença al propi espai, un cop s’ha executat  el pro-
jecte, i n’afavoreix la posterior gestió i dinamització.
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Potenciar espais escènics (música, ball, tea-
tre...).

És habitual trobar a l’espai públic una sèrie d’àmbits 
“reservats” per a un col·lectiu determinat.  Moltes de 
les places de la ciutat de Barcelona tenen recintes per 
a jocs infantils, espais per a les terrasses dels bars... 
En canvi, poques vegades es potencien activitats com 
el ball, la música o el teatre, tot i que són unes de ac-
tivitats en espais públics més demandades pels joves. 
Les tipologies d’espais escènics poden ser molt varia-
bles, des d’un simple canvi de paviment a estructures 
més complexes amb graderies.

És necessari, però, afegir-hi el component de gestió 
per acordar els usos i els horaris de manera conjunta 
amb els veïns per tal d’evitar futurs conflictes. Si es 
tenen en compte en el moment del disseny i s’habiliten 
els mecanismes per a fer-ho d’una manera controlada, 
els espais escènics són un recurs molt important per 
potenciar la vida urbana i la implicació dels joves en 
l’espai públic.

Legitimar l’espai d’estada.

Un dels problemes que han apuntat part dels partici-
pants al procés són els prejudicis amb què es tracta 
sovint als joves quan fan ús de l’espai públic, especial-
ment quan ho fan en grup.

Lògicament és una problemàtica complexa però es 
recomana que, a nivell de disseny, s’habilitin espais 
d’estada per a grups de gent, de manera que sigui 
perceptible per a tothom que el simple fet de reunir-se, 
sense necessitat de passar per la terrassa d’un bar, és 
una de les moltes coses que es pot fer a la via pública.

Entenem que sovint s’han evitat aquest tipus d’espais 
per reduir la possibilitat de problemes (soroll a des-
hores, apropiació del territori, etc.), però cal tenir en 
compte que existeixen altres mecanismes per vehicular 
aquest tipus conflictes, alguns dels quals s’apunten en 
aquest document. En última instància existeixen altres 
mètodes per solucionar els problemes reals  d’incivis-
me que posin en risc la convivència. 

Potenciar una imatge representativa dels espais 
públics.

Els darrers anys s’ha optat per una estandardització 
de l’espai públic, doncs la imatge de diferents espais 
de la ciutat tendeix a la homogeneïtzació.  Part dels 
joves amb qui s’ha tractat, troben poc atractius alguns 
d’aquests espais públics, i més enllà de la qüestió 
estètica, això acaba repercutint en el baix sentiment 
de pertinença que en tenen.

Aquest fet, però, és alhora una oportunitat per a fer 
i executar propostes que acabin donant una identitat 
als llocs amb garantia d’èxit: la coproducció amb joves 
-i altres grups ciutadans- de la imatge d’un lloc és 
la millor manera de què aquesta sigui reconeguda i 
respectada. En aquest sentit, propostes artístiques ur-
banes sorgides de la ciutadania, o esdeveniments que 
promoguin una transformació espaial temporal o una 
activitat extraordinària a l’espai públic, tenen potencial 
per definir-ne la identitat del mateix.
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Disseny en xarxa dels espais per a la pràctica de 
l’esport.

La pràctica de l’esport és una de les demandes més 
habituals per part del col·lectiu jove. Val a dir que no 
ho és només d’ells, ja que es tracta d’una activitat 
demanda de molts altres sectors de la població.

De totes maneres, i com hem pogut comprovar en 
molts dels espais seleccionats, sovint genera conflic-
tes amb els veïns propers. Ja sigui pel soroll, per la 
quantitat de superfície que necessita o per la difícil 
convivència simultània entre activitats intensives i 
activitats passives en un mateix espai.

Així doncs, entenem que és important donar rellevàn-
cia al paper de la xarxa d’espais públics, en especial a 
aquells que estan especialitzats en la pràctica espor-
tiva, de manera que sigui aquest conjunt el que dona 
resposta a les necessitats dels joves, i no un sol espai 
en concret.

D’aquesta manera, també, s’aconseguirà dotar la ciutat 
d’espais públic complementaris i evitar duplicitats en 
determinats entorns (veure Via Favència, capítol 3.4).

Finalment cal apuntar que, a nivell formal, com passa 
també quan parlem d’espais escènics, no sempre cal 
que els espais per a practicar determinats esports 
tinguin unes dimensions reglamentàries, un mobiliari 
urbà específic, etc. sinó que sovint es tracta d’acor-
dar-ho amb els propis usuaris i adaptar el projecte a 
cada necessitat.

4.4.2.  PLANIFICACIÓ I GESTIÓ
Millora de l’estructura participativa i dels pro-
cessos de participació enfocats al disseny de les 
polítiques de joventut:

Vist el desenvolupament del procés del PAM, creiem 
necessari definir una millora de l’estructura participa-
tiva que defineixi espais de treball reals i vinculants, 
amb grups estables i representatius. Cal una metodo-
logia i una convocatòria compartida per tots els agents 
i dimensionada per a cada procés segons els seus 
objectius.

En definitiva parlem de que els agents estiguin 
implicats des del punt inicial del disseny a la mateixa 
definició del procés. D’aquesta manera es podrà anar 
cap a un codisseny de polítiques de joventut eficaç i 
que no generi frustració, descontentament, ni conflicte 
entre les parts. 

Creació d’un punt inicial compartit sobre la situ-
ació i necessitats dels joves: 

A llarg del document s’ha fet èmfasi en la necessitat 
de valorar i tenir en compte tots els treballs que, de 
forma autònoma, ha realitzat la xarxa de joves i enti-
tats de la ciutat. 

El que proposem aquí és la creació d’una comissió de 
treball, ja sigui amb vinculació professional o dins d’un 
servei municipal o d’una entitat que generi confiança 
i respecte, i que aglutini tot aquest material provinent 
tant d’enquestes, com d’estudis municipals, treball 
d’entitats, de plataformes, etc.

La principal funció serà la de processar aquesta 
informació per arribar a un punt inicial, un estat de 
la qüestió compartit, que pugui ser la base sobre la 
qual treballar línies i processos vinculats amb joves. 
Aquesta comissió valoraria els treballs que es realitzin 
i aniria incorporant-hi els resultats, modificant-ne les 
perspectives i les línies de treball. Es pretén ordenar 
tot el treball existent i no tornar a generar documenta-
ció inconnexa i desordenada. El projecte de NODE del 
Pla Jove pot ser un bon inici per aquesta experiència.

ESBORRANY

ESBORRANY



Espai de coordinació: 

Aquesta recomanació sorgeix d’una demanda tant 
dels professionals com de les entitats i consisteix en 
generar un espai de coordinació global sobre joventut 
a diferents nivells; entre els diferents professionals 
del departament de Joventut, entre professionals de 
diferents departaments que treballen amb joves i entre 
les diferents entitats que representen als joves. La 
idea seria poder coordinar les accions i ser efectius en 
l’assignació de recursos, evitant duplicitats i derivant 
de forma coherent cap a cadascun dels agents.

Gestió col·laborativa d’equipaments joves: 

Aquesta recomanació ve, també, d’una demanda clara 
per part de col·lectius de joves i entitats: en tot mo-
ment del procés se’ns ha fet evident la necessitat de 
fer més flexible la gestió, els horaris, els permisos, la 
burocràcia, etc. associats als equipaments i als espais 
públics. 

Per fer possible aquesta flexibilització, cal que la ges-
tió s’obri al seu context territorial i temàtic més proper: 
escoles, associacions, col·lectius, esplais, etc. i definir 
accions conjuntes i programació d’activitats i sistemes 
d’ús dels diferents espais, horaris, recursos, etc.

 Aquestes experiències podrien iniciar-se amb as-
semblees de programació i gestió dels espais i anar 
assolint influència. Per als nous equipaments i espais 
públics que es projectin aquest lligam hauria de co-
mençar amb el propi procés de definició.

Accions formatives i d’acompanyament: 

Aquesta recomanació es troba molt relacionada amb 
la gestió col·laborativa donat que no tots els col·lec-
tius i entitats tenen capacitat i coneixements per dur 
a terme aquests processos. De la mateixa manera, 
però, l’administració necessita conèixer experiències 
de gestió autònoma i mixta dels col·lectius més actius 
i ser permeable a aquestes formes de fer. Alhora, es 
poden realitzar processos d’acompanyament entre 
aquests col·lectius més formats i l’administració com 
a forma d’encetar gestions obertes amb altres grups 
menys formats. 
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