Procés participatiu sobre la
urbanització de la 4ª Fase de
remodelació del barri de Bon Pastor.
15 d’octubre de 2018

Objectiu
- Definir

característiques i usos de l’espai

públic que envoltarà els 5 edificis de la 4ª Fase.

Resum fases procés de participació

Octubre
• Exploració
4ª Fase.

• Informació del
procés

• Diagnòstic

• Priorització
propostes

OctubreNovembre

Setembre

Recull
opinions de
veïns/es de la
4ª Fase

Desembre

Sessió
15.10.18

Gener-Març

TALLER 1
Veïns/es 3ª
i 4ª Fase

TALLER 2
Gent gran

TALLER
3 Joves

TALLER 4
Dones

• Validació IMU.
• Retorn resultats.

Taller
veïns/es barri

Reunió
veïns/es
barri

Òrgans de seguiment del procés

1.

Grup Impulsor
–
–
–
–

Institut Municipal de Urbanisme.
Districte Sant Andreu: Conseller de Barri, Tècnic de Participació, Tècnic de Barri.
Pla de Barris Bon Pastor i Baró de Viver.
Programa Acompanyament al Trasllat Cases Barates.

2. Grup de seguiment Bon Pastor (en construcció...).
-

Associació Veïns/es Bon Pastor
Casal de la Gent Gran BP.
............................................
............................................
.............................................

ENQUESTA PER DECIDIR EL FUTUR DE LA
ZONA VERDA DE LES CASES BARATES

1 - Valora la importància d'aquests usos,
posant en cada requadre un nombre de l'1 al
10 (sent l'1 el més important i el 10 el menys
important):
•parc infantil.
•zona verda per estar-hi (amb ombres).
•usos lúdics i esportius: cistelles bàsquet, petanca.
•aparcament de bicing.
•bancs i cadires.
•font pública.
•àrea de pic-nic.
•fanals i enllumenat.
•àrea per gossos.
•aparells per fer gimnàstica (per gent jove i adults).
•mantenir elements patrimonials (com la plaça cases
barates c/Tàrrega).
Altres propostes:……………………………………….

2 - Quins beneficis i millores creus que pot aportar aquesta zona verda al
barri? Marca 1 resposta:
•facilitarà la convivència i les relacions entre veïns/es.
•millorarà la salut i qualitat de vida.
•major connexió del barri amb la llera del riu.
•més seguretat.
•més rellevància del barri en el conjunt de Barcelona.
•major integració i visibilitat d'aquesta zona en el conjunt del barri.
Altres propostes:…………………………………………………

3 - Penses que aquesta nova zona verda pot generar algun
problema? Marca 1 resposta:
•Soroll.
•Brutícia.
•problemes d' inseguretat.
•problemes de convivència.
•abandonament i poc manteniment de la zona.
•dificultats de mobilitat per a vianants.
Altres propostes:………………………………………………………

Grup de seguiment, entitats i serveis, i tallers participatius de diagnòstic

Grup seguiment
-

Associació Veïns/es Bon Pastor
Casal de la Gent Gran BP.
..............................................

Entitats i serveis col·laboradores
-

Associació Cultural Gitana.
Xarxa d’Infància i Joventut BP.
Comissió Dones BP.
Institut Escola El Til·ler.
Institut Cristòfol Colom
AMPA El Til·ler.
Biblioteca Bon Pastor
APC
Sala Jove BP
Transforma’t
Coneix
Banc del Temps
Bon Pas de Ball
ACATHI
..........................................

TALLER 1
Veïns/es 3ª i 4ª
Fases

TALLER 2
Gent gran

TALLER 3
Joves

TALLER 4
Dones

30.10.18
18:15h.
6.11.18
18:15h.
14.11.18
18:15h.
21.11.18
18:15h.

A CONCRETAR els espais on es faran els tallers

Mapa àrea a urbanitzar

Gràcies per la vostra col·laboració!

