
Procés participatiu per a la millora  
de la Plaça dels Porxos 

Sant Martí, març de 2019  CONCLUSIONS PROCÉS PARTICIPATIU 



Antecedents de la Plaça dels Porxos 

• La Plaça dels Porxos és un espai de referència de Sant Martí de 
Provençals per la lluita històrica de 1982 per la conservació de 
la plaça i que va precedir la seva inauguració el 1994.  

 

• A l’actualitat és espai de trobada amb múltiples usos veïnals 
(gent gran, adulta, joves i infants) que compta amb comerços, 
supermercats, terrasses de bars, parc infantil, bancs i jardins.  
 

• El Consell de Districte de Sant Martí, de desembre de 2016, 
aprovà per unanimitat l’elaboració del projecte de remodelació 
de la plaça i reparació del pàrquing municipal soterrani de 
forma participativa i en consens amb totes les parts implicades 
(associacionisme veïnal, veïnat de la plaça, del pàrquing, etc.).  



L'objectiu d'aquest projecte és promoure un debat veïnal entorn a la 
millora del disseny urbà i l’ús social de la plaça per tal d’aconseguir de 
forma participativa i consensuada entre les diferents parts. Els 
objectius específics son: 
 

1. PREVI - Actuació subsòl pàrquing per arreglar filtracions d’aigua  

2. Desenvolupar una diagnosi compartida dels actuals reptes de 
convivència i ús social de la plaça des d’una metodologia oberta i 
inclusiva que garanteixi una participació real del veïnat resident i 
usuari de la plaça. 

3. Generar una proposta de millora del disseny de la plaça, 
concretament de la zona afectada per l’actuació pàrquing ,tenint 
en compte la diversitat de necessitats i usos del veïnat i les 
possibilitats urbanístiques. 
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FASE 1. INFORMACIÓ  

 Consell de Barri de Sant Martí de Provençals – 16 d’octubre 2018 

 Comissió de seguiment inicial – 15 de gener  

FASE 2. DIAGNOSI VEÏNAL 

 Sessió de treball amb entitats veïnals i comercials – 29 de gener 

 Assemblea oberta de debat amb veïnat de les escales – 6 de febrer 

 Sessió de treball amb alumnes Escola Els Porxos – 12 de febrer 

 Sessió de treball amb AFAs escoles del barri – 19 de febrer 

 Sessió de treball amb alumnes Institut Joan d’Àustria – 7 de març 

FASE 3. DEBAT SOBRE PROPOSTA TÈCNICA  

 Jornada oberta a la plaça – dissabte, 16 de març 

FASE 4. RETORN I VALIDACIÓ 

 Consell de Barri de Sant Martí de Provençals – 27 de març 

 Comissió de seguiment final – abril 
  

Fases del procés participatiu 



Resultats diagnosi veïnal. Valors i reptes. 



Resultats. Usos actuals i proposta re-organització. 



Resultats proposta veïnal. Millora de la plaça. 



Resultats proposta veïnal. Imatges de referència. 




