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Sessió de treball pel disseny del 
paviment davant dels equipaments 

dels Lluïsos i Centre Cívic del 
c/Feliu i Codina

Sessió participada en el marc de la Superilla Horta
31 de gener de 2018
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Objectius

Antecedents

Temps del projecte

Presentació del projecte

Exercici 1 

Exercici 2

Exercici 3 

Retorn i tancament

Sumari



1

General Específics

Promoure i fomentar la implicació dels 
participants tant en la definició conceptual 

com tècnica de les intervencions en el 
paviment dels trams en qüestió

Codissenyar propostes 
per donar resposta a la 

necessitat de fer 
compatible el pas del 

cotxe amb els vianants 
que fan un ús de l’espai 

de davant dels 
equipaments del C/Feliu 

Codina.
Arribar a unes conclusions prioritzades que 

es treballaran a posteriori amb l’equip 
tècnic

Donar a conèixer el projecte

Objectius
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Antecedents

Reunions de treball per a l’àmbit de Superilles d’Horta. Procés iniciat el novembre de 2016.



Temps de projecte

1

Informació i convocatòria a 
participar

Tancament 
amb acció 

d’inauguració

Sessió en curs

Execució del 
projecteCodisseny proposta Retorn dels 

resultats

Febrer
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Presentació del projecte



0101C. FELIU CODINA  ENTRE C.CHAPÍ I C.EDUARD TODA

Situació



SITUACIÓ CARRER FELIU CODINA





ESTAT ACTUAL. PLANTA

Carrer SSalses



PROPOSTA. PLANTA 1/2
Carrer SSalses



PROPOSTA. PLANTA 2/2

Carrer SSalses







RENDER FELIU CODINA





RENDER FELIU CODINA



RENDER FELIU CODINA
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Exercici 1.a: Comprensió de l'espai exterior

• Situar fora el carrer les línies mestres de la proposta 

davant cada equipament. 

• Referències: cotes en els plànols i cinta mètrica.

• Comprendre i valorar l’espai a escala real.

10 min 

CONSIGNA:

OBJECTIU:
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Exercici 1.b: Valoració del projecte

• Valoració del projecte a través preguntes següents: 
(debat en grup i un representant pren nota)

a) Quin ús o quins usos feu d’aquest espai?

b) Quins conflictes pots relacionar entre aquests usos i el pas del cotxe?

c) Quins dubtes et planteja la proposta presentada? 

d) Com podem ajudar a disminuir la velocitat del cotxe en aquest tram? 
Quins elements en superfície del paviment podrien ser útils?

10 min 
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Exercici 2.a: 
QUÈ volem representar i COM ho fem?

Podríem 
representar les 
activitats... O bé 

la història...

En parelles o grups de tres10 min 

Recordeu, l’objectiu és 
generar una alerta pel 
cotxe perquè aquest 

alenteixi la seva velocitat 
davant dels 

equipaments!

Prenem el full de 
pluja d’idees per 

anotar-les
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Exercici 2.a: Referents
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Exercici 2.b: 
QUÈ han proposat les altres persones del
meu equipament?

Posem en comú la 
pluja d’idees 
companys.

Dibuixem-ho a la 
maqueta en 

gran per veure 
com queden!

Prioritzem les 
idees! Quines us 
agraden més?

20 min Agrupats per equipaments
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Exercici 3.a: 
QUÈ han proposat les persones de l’altre
equipament?

Com a representant de 
l’equipament ….., us explicaré les 
propostes que hem plantejat.

5 min per cada representant 
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Exercici 3.b: 
Valorem les propostes!

Matas i Ramis Lluïsos d’Horta

PROS

CONTRA

15 min Anotem pros i contres de cada proposta i un representant en fa un resum.



Moltes gràcies per participar!
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I a partir d’ara 
què?
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