
PROJECTE NÚM. 09 Disseny nous espais esportius i infantils

OBJECTIU / CODI DIAGNOSI
Dissenyar nous espais esportius a l’espai públic / Codi: B1.4 del  
Pla d'Acció 

ACCIÓ / NOM DEL PROJECTE Dissenyar nous espais esportius i infantils 

LIDERATGE / SERVEIS Àrea 1 / Servei d'Obres Publiques

TÈCNIC/A RESPONSABLE Rosa Sanz 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Aquest  projecte  té  relació  amb  el  Pla  d'Acció  del  document  de  la  diagnosi  del  Ca  n'Anglada,
concretament amb l'acció B1.4. El projecte romandrà permanentment obert per tal de fer nous espais
esportius o infantils  en diferents espais del barri sempre i quan la situació ho permeti  i es generin
oportunitats. 

PERFILS
Infants, joves, gent gran, homes
i dones

SEC. CENSALS 203

PRESSUPOST
El cost anirà amb càrrec al capítol VI d'inversions, concepte "actuacions en el territo-
ri". 

ÀMBITS D’INCLUSIÓ en el que pretén incidir PUNT DE VISTA ESTRATÈGIC i/o ENFOCAMENT

Econòmic Pal·liatiu

Sociosanitari Preventiu

Laboral De capacitació

Formatiu X Comunitari 

Residencial Altres: grau de satisfacció

X   Relacional / Comunitari

  Altres: Informació

 

PROPOSTES GENERAL D’ACTUACIÓ 

Actuacions a diferents espais del barri sempre que la situació ho permeti i es generin oportunitats. 
La  primera  proposta  d'actuació  és  la  creació  d'una zona  en  un  espai  alliberat  conseqüència  de
l'Esponjament,  concretament  al  a anomenada plaça del  pagès.  Aquesta intervenció  dignificarà la
zona amb una zona d'espais esportius tipus cal·listènia, espais verds i espais per infants. Es farà un
manteniment acurat i rigorós. 
Tal i com es farà amb la plaça del pagès i com ja s'ha fet a altres espais amb la col·locació de jocs
esportius (Av. Vallès / Ca. Jacint Elias), el servei continuarà treballant per urbanitzar nous espais
d'acord amb el veïnat. 

INDICADOR PROCÉS INDICADOR D'IMPACTE

- Validació del projecte per part dels veïns/es.  
- Dinamització, en positiu, de l'espai. 
- Fomentar la convivència. 

Grau de satisfacció entre el veïnat del resultat 
de la plaça  

DATA D'INICI 2020 DATA FINALITZACIÓ

DATA ACCIONS RESULTAT

2020 Redacció del projecte Executat

2020
Presentació  i validació del projecte per part dels 
veïns/es de la plaça del pagès 

Executat

2021 Tancament de 3 dels 5 accessos El 14/05/2021 es



col·locaran les
tanques a la Plaça

del Pagès

2022 Arranjament de l'espai Pendent

2022 Actuacions en Plaça Miguel Hernández Pendent

2022
Actacions en Plaça del Treball (tancament parcial de 
l’espai)

Pendent

OBSERVACIONS 

Tant el projecte de la plaça del pagès en general, com els tempos d'execució han estat pactats amb 
els veïns/es de la zona afectada. 


