
Les entitats sotasignants d’aquest escrit manifestem, 
 
Que compartim la necessitat de remodelar la Plaça Espanyola per donar resposta a les 
problemàtiques que pateixen sobretot de nit els veïns i veïnes i que es generen al voltant 
d’aquesta.  Entenem les seves queixes, exigim solucions i ens posem a disposició per 
treballar plegats per eradicar les conductes que fracturen la convivència. 
 
Però no podem acceptar que la reforma elimini la zona de jocs infantils central, ja que 
en el barri de Collblanc-Torrassa, on viuen 53.119 persones per quilòmetre quadrat, la 
taxa de densitat més gran de tota Europa, hi ha clarament una manca d'espais públics 
perquè els infants i joves puguin jugar i conviure amb persones i col·lectius d’altres 
generacions, fet que enriqueix i humanitza la nostra ciutat. 
 
Les darreres propostes, amb una ampliació del parc infantil lateral o una zona de jocs 
pintats al terra, no creiem que aturin les problemàtiques abans comentades ni tampoc 
creiem que van en la línia de construir un barri on l’interès del infants estigui en el centre 
de les decisions polítiques i urbanístiques, ni tampoc en la línia de promocionar el dret 
al joc, article 31 de la Convenció dels Drets dels Infants. 
 
En conclusió, demanem que no s’elimini la zona de jocs infantils, que s’opti per una 
reforma de la plaça amb la participació real dels infants i joves i que s’abordin les 
problemàtiques d’incivisme amb propostes educatives i de regulació de l’espai. També 
renovem el nostre compromís per treballar amb la resta de col·lectius del barri i amb 
l’Ajuntament per rescatar espai privat i donar-li un ús públic, per poder oferir llocs de 
joc, convivència i més natura a les veïnes i veïns del barri. 
 
Agraïts un cop més per la vostra escolta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las entidades abajo firmantes de este escrito manifestamos, 

 

Que compartimos la necesidad de remodelar la Plaza Española para dar respuesta a las 

problemáticas que sufren sobre todo por la noche los vecinos y vecinas y que se generan 

alrededor de ésta.  Entendemos sus quejas, exigimos soluciones y nos ponemos a 

disposición para trabajar unidos para erradicar las conductas que fracturan la 

convivencia. 

 

Pero no podemos aceptar que la reforma elimine la zona de juegos infantiles central, 

puesto que en el barrio de Collblanc-La Torrassa, donde viven 53.119 personas por 

kilómetro cuadrado, la tasa de densidad más grande de toda Europa, hay claramente 

una carencia de espacios públicos para que los niños y jóvenes puedan jugar y convivir 

con personas y colectivos otras generaciones, hecho que enriquece y humaniza nuestra 

ciudad. 

 

Las últimas propuestas, con una ampliación del parque infantil lateral o una zona de 

juegos pintados en el suelo, no creemos que paren las problemáticas antes comentadas 

ni tampoco creemos que van en la línea de construir un barrio donde el interés de los 

niños y niñas esté en el centro de las decisiones políticas y urbanísticas, ni tampoco en 

la línea de promocionar el derecho al juego, artículo 31 de la Convención de los Derechos 

de los Niños. 

 

En conclusión, pedimos que no se elimine la zona de juegos infantiles, que se opte por 

una reforma de la plaza con la participación real de los niños y jóvenes y que se aborden 

las problemáticas de incivismo con propuestas educativas y de regulación del espacio. 

También renovamos nuestro compromiso para trabajar con el resto de colectivos del 

barrio y con el Ayuntamiento para rescatar espacio privado y darle un uso público, para 

poder ofrecer lugares de juego, convivencia y más naturaleza a las vecinas y vecinos del 

barrio. 

 

Agradecidos una vez más por vuestra escucha. 

 

 

 

 

 



Annexos: 

Per conèixer millor les relacions de la Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc – la Torrassa i 

l’administració local i entitats del barri, compartim l’històric de reunions claus sobre la Remodelació de la 

Pl.Espanyola (les trobades es van realitzar a la Regidoria del Districte II): 

• 17 de juliol de 2018. La Regidoria de Districte presenta una proposta inicial de remodelació de la 

Pl. Espanyola i convida a la comunitat a fer noves propostes.   

 

• 14 de setembre de 2018. La CAE manifesta que fins al 25 de setembre no es poden trobar per 

debatre la qüestió. Això sí, evidencia la dificultat (per manca de temps i recursos) per fer arribar 

la veu dels col·lectius que també fan ús de la plaça: els infants i les famílies. 

 

• 2 d’octubre de 2018. Reunió informativa a Procés de remodelació Plaça Espanyola. 

 

• 16 d’octubre de 2018. Reunió per treballar la proposta inicial i les altres propostes presentades 

per part d’altres espais ciutadans. Són 3: 

− Plataforma Veïns al voltant de la Pl. Espanyola. Presenten una nova proposta de plànol. 

− Comissió d’Entitats. Presenten una nova proposta de plànol. 

− Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc – la Torrassa. Presenten una graella amb la 

veu de més de 30 famílies del territori amb propostes urbanístiques, educatives i reguladores 

de l’ús de l’espai públic (adjuntem document 1: Proposta Coordinadora d’AMPAs 

Endavant).  La proposta es podria sintetitzar en aquestes dues idees clau:  

➔ Evitar treure la zona de jocs i ampliar-la per possibilitar espais de jocs per diferents 

franges d’edat. 

➔ Sensibilització/Educació envers el civisme, principalment a l’espai públic. 

Les altres propostes presentades per altres col·lectius o associacions del territori no contemplen 

evitar la zona de jocs central.  

La Regidoria de Districte II comunica que trasllada aquestes propostes a dos/dues arquitectes 

que treballarien individualment i cadascun/a d’ells/es farà una proposta que es compartirà a la 

pròxima reunió de la Remodelació de la Pl.Espanyola. 

• 19 de març de 2019. La Regidoria de Districte II comparteix dues noves propostes: A i B 

(adjuntem document 2: Plaça Espanyola. Presentació propostes. Març 2019) tenint en 

consideració la documentació de la Plataforma de Veïns al voltant de la Pl.Espanyola, la Comissió 

d’Entitats i la Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc – la Torrassa. A cada proposta 

s’identifica l’espai que inspira aquest projecte plantejat:    

 
Recordem que els/les membres referents de la Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc – la Torrassa 

són: 

AFA Escola Pere Lliscart AMPA Escola Màrius Torres 
AFA Escola Charlie Rivel AMPA Escola Sant Jaume de la FEP 
AMPA EBM La Casa del Parc AMPA Escola Santiago Ramón y Cajal 
AMPA Escola Ernest Lluch AMPA Escola Sant Ramón Nonat 
AMPA INS Margarida Xirgu Famílies Montessori 

 

I  compta amb les següents entitats de suport: 

 
Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI) 
Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) 
Programa d’Acompanyament Educatiu a les Famílies (PAEF) 



 

 

Identificació dels punts claus per part de la Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc – la Torrassa sobre la proposta de Remodelació de la Pl. Espanyola 
de la Regidoria del Districte II 

  
1. La zona de jocs que 
actualment està enmig de la 
plaça s’elimina.

2. La zona de jocs que hi ha al 
c.Montseny/Pl. Espanyola es 
modifica, traient els bancs que 
l’envolten i ampliant el terra de 
cautxú per guanyar espai de 
jocs. 
 
3. Al mig de la plaça (en el mapa 
dos rectangles amb 10 cercles a 
dins) serien les terrasses dels 
bars. 
 
4. Tota la zona grisa que hi ha al 
plànol seria un espai amb 
diferents tipus de paviments, 
espais amb plantes i bancs (els 
rectangles més enfosquits). 
 
5.  El quadrat que hi ha al final 
d’aquesta darrera zona, que 
correspondria el c. Mare de Déu 
dels Desemparats seria un 
escenari que quedaria fixe per 
les activitats culturals que es 
realitzen i que en els dies que 
no s’utilitza quedaria 
resguardat. 

 



La documentació que teniu al vostre davant ha sigut fruit de la reunió plenària de la Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc – la Torrassa i la recollida 
d’opinions realitzades per part de dues AMPAs del territori. La voluntat és seguir recollint propostes per donar veu a infants i famílies. 

 
Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc – la Torrassa a dilluns, 15 d’octubre de 2018  

 

                                                        REMODELACIÓ PLAÇA ESPANYOLA  
 PUNTS EN DESACORD AMB LA 

PROPOSTA 
PROPOSTES URBANÍSTIQUES PROPOSTES EDUCATIVES1 PROPOSTES REGULADORES DE 

L’ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC 

AMPAS / AFAS 
 

+ 
 
FAMÍLIES 
USUÀRIES DE LA 
PL. ESPANYOLA2 
 

* Eliminació Parc Infantil (central) 
 

* Augment superfície terrassa 
 

* Absència d’ombres tot i 
mantenir-se el mateix número 
d’arbres 
 

* Reducció de seients 
 

* L’ambient nocturn condiciona 
obres que influirien en el clima de 
convivència diürn. 
 

* Concentració d’infants 0-12 anys 
a una única zona: focus de 
conflicte.  
 

* Manca d’espais verd/espais 
infantils al Districte: necessitats de 
zones obertes i grans (oferir altres 
espais condicionats) 
 

* Majoritàriament superfície 
“adulta”: massa terrasses i zones 
de pas. 

* Augment superfície dels Parc 
Infantil (interiors i cantonada) 
 

* Parc Infantil interior: aprofitar 
els dos espais per establir zones 
de jocs per franges d’edat 
diferenciades. 
 

* Seients per observar fills/es o 
néts/es. Actualment, avis/es 
s’encarreguen de la cura dels/les 
infants 
 

* Millorar els jocs a disposició 
(són molt bàsics) 
 

* A la cantonada amb aparells de 
gimnàstica establir: 

o Rocòdrom 
o Pista Bàsquet/Futbol sala 
o Construcció fusta 

(tobogans dif. altures) 
 

* Jocs infantils pintats al terra i 
establir més zones de cautxú. 

* La remodelació de la pl. Espanyola no es 
considera la resposta definitiva per garantir 
la convivència. Es realitzen les següents 
propostes per a la gestió de la convivència: 

 

- Agents cívics 
 

- Campanya a l’escola: “Ser Cívic és 
Guay” 
 

- Carpa civisme a la pl. Espanyola 
 

- Consell de nois i noies 
 

- Campanyes de conscienciació a les 
escoles. 
 

- Dinamització a la pl.Espanyola a 
través de projectes amb una proposta 
pedagògica sobre civisme i ús de 
l’espai públic. 
 

- Activitats intergeneracionals per 
fomentar respecte i convivència. 

 

* Identificar recursos/entitats relacionats 
amb la infraestructura 

* Normativa civisme 
 

* Control horaris (zones de jocs) 
 

* Control i respecte als horaris 
(terrasses) 
 

* Augment de la presència de 
Guàrdia Urbana. 
 

* Sancions econòmiques/serveis a 
la comunitat 
 

* Augment de dispositius de neteja 
a la zona. 

IDEES CLAU * EVITAR TREURE LA ZONA DE JOCS CENTRAL I AMPLIAR-LA PER POSSIBILITAR ESPAIS DE JOCS PER DIFERENTS FRANGES D’EDAT. 
* SENSIBILITZACIÓ/EDUCACIÓ ENVERS EL CIVISME, PRINCIPALMENT A L’ESPAI PÚBLIC. 

 

                                                           
1 Propostes que promoguin la convivència a la plaça i/o propostes que ajudin a eliminar els problemes d’incivisme  que viuen els/les veïns/es (sobretot a la nit) 
2 Membres de les AMPAs/AFAs han recollit l’opinió de més de 20 famílies usuàries de la pl. Espanyola. 



PLAÇA ESPANYOLA. PRESENTACIÓ 

PROPOSTES.
MARÇ 2019



PROPOSTES VEÏNS PLAÇA ESPANYOLA. Opció A 

❑ Canvi zona jocs infantils

❑ Zona Infantil amb ombra

❑ Jardí vertical a la mitgera

❑ Vetladors ben delimitats

❑ No utilitzar la jardinera elevada com a col. de tarima

❑ Delimitar la zona interior

❑ Recuperar els laterals per a passar

❑ 2 zones de jocs per a petits i grans 

❑ Delimitar un canvi de panot   zona central(interior de la plaça

❑ Jardi vertical lleuger

❑ Proposta d’aigua, no està clara si és per saltar o banyar-se

❑ Font que dificulti omplir globus

❑ Zona per a gent gran

❑ Delimitació “carrers”

❑ Millorar el soroll

❑ Augment de la superfície del Parc infantil

❑ Aprofitar la zona interior i de la cantonada per a diferenciar duies zones

❑ Seients per observar als nens jugar

❑ Millorar els jocs (molt bàsics)

❑ A la cantonada amb aparells de gimnàtica 8rocòdrom, pista basquet ...)

❑ Jocs Infantils pintats a terra



PLAÇA ESPANYOLA EN LA ACTUALITAT



PLAÇA ESPANYOLA OPCIÓ A



PLAÇA ESPANYOLA OPCIÓ A



PLAÇA ESPANYOLA OPCIÓ A



PROPOSTES VEÏNS PLAÇA ESPANYOLA. Opció  B 

❑ Canvi zona jocs infantils

❑ Zona Infantil amb ombra

❑ Jardí vertical a la mitgera

❑ Vetladors ben delimitats

❑ No utilitzar la jardinera elevada com a col. de tarima

❑ Delimitar la zona interior

❑ Recuperar els laterals per a passar

❑ 2 zones de jocs per a petits i grans 

❑ Delimitar un canvi de panot   zona central(interior de la plaça

❑ Jardi vertical lleuger

❑ Proposta d’aigua, no està clara si és per saltar o banyar-se

❑ Font que dificulti omplir globus

❑ Zona per a gent gran

❑ Delimitació “carrers”

❑ Millorar el soroll

❑ Augment de la superfície del Parc infantil

❑ Aprofitar la zona interior i de la cantonada per a diferenciar duies zones

❑ Seients per observar als nens jugar

❑ Millorar els jocs (molt bàsics)

❑ A la cantonada amb aparells de gimnàstica 8rocòdrom, pista basquet ...)

❑ Jocs Infantils pintats a terra



PLAÇA ESPANYOLA OPCIÓ B


