
Procés participatiu per la millora de la plaça dels Porxos.
Resultat procés: 25 propostes de millora.

   Aspectes generals

Millora de la convivència
P1. Delimitació del pas i de les zones amb activitats de diferent 
intensitat. 
Disposar el mobiliari urbà o les jardineres de manera que delimiti 
les zones de tranquil·litat i de pas i evitar que siguin envaïdes pel 
joc intensiu. 
Utilitzar paviments diferents per delimitar les zones amb activitats 
de diferent grau d’intensitat. Es proposa utilitzar colors vius per les 
zones lúdiques i multifuncionals i colors suaus per les zones de 
tranquil·litat.

P2. Paviment adequat a l’ús. 
Escollir el tipus de paviment es funció de l’ús previst -paviment 
llis per a la zona polifuncional-. Es demana posar un paviment 
fonoabsorbent per evitar molèsties a dins dels habitatges.

P3. Descans veïnatge.
Incloure una placa demanant respectar el descans del veïnatge i on 
s’expliqui l’efecte de la reverberació.  

P4. Protecció de les plantes baixes.
Idear un sistema de protecció de les plantes baixes per evitar 
l’impacte de pilotes contra els murs o les persianes dels locals 
comercials. Algunes idees que han sorgit és la plantar vegetació 
enfiladissa.

Identitat
P5. Color a la plaça.
Incorporar color a la plaça a través del paviment i/o de vegetació.
 

P6. Embelliment de la pèrgola.
Guarnir la pèrgola amb plantes enfiladisses per embellir-la a la 
vegada que es proporciona ombra a l’estiu millorant el confort físic 
i psicològic. En aquest cas es destaca la necessitat de tenir en 
compte un manteniment adequat de la vegetació 

Autonomia
P7. Accessibilitat universal.
Dissenyar tota la plaça amb criteris d’accessibilitat universal incloent 
encaminats per persones amb discapacitat visual i utilitzar paviments 
llisos i plans, evitant les llambordes.

P8. Fonts accessibles.
Substituir les fonts d’aigua per un model accessible per persones 
usuàries de cadira de rodes i persones petites i adequar l’entorn 
immediat per a que sigui accessible -no paviment de sorra-.

P9. Escales sortida aparcament.
Tancar el recinte de l’escala amb tancaments transparents per 
garantir la percepció de seguretat. 

   Zona d'estructures de joc

P10. Millora del parc infantil existent.
Reparar els desperfectes del parc com la tanca i ubicar nous tipus 
d’estructures de joc com un gronxador rodó de teranyina o una 
estructura per fer escalada horitzontal. 

P11. Jocs per a majors de 8 anys.
Habilitar una zona de joc per a nenes i nens d’entre 8 i 12 anys. 
Es proposa recuperar l’espai enjardinat al costat del parc infantil 
ubicant-hi tarimes de fusta que permetin fer un circuit i que tinguin 
desnivells amb l’objectiu de fomentar el joc. L’espai enjardinat està 
ben valorat per la infància. 
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P12. Optimització de les zones de joc infantil.
Es proposa repensar l’organització dels espais de joc infantil ja que 
la ubicació actual del parc infantil no optimitza l’espai i deixa zones 
sense utilitzar-se al seu voltant. 

   Zona polifuncional

P13. Zona polivalent lliure d’obstacles.
Deixar l’espai lliure d’obstacles per garantir la flexibilitat d’ús 
d’aquesta zona. Els usos previstos són jocs d’alta intensitat com 
jugar a pilota, córrer, patinar, anar en bicicleta i actes populars. 

P14. Jocs a terra.
Fomentar la imaginació i el joc lúdic a través del paviment (línies, 
colors, etc). Es recomana fer geometries o jocs abstractes amb la 
intenció de no limitar l’esbarjo a un únic tipus de joc. 

P15. Punt de llum fix.
Reservar un espai per a la instal·lació d’un punt de llum fix per 
quan es facin les festes majors o altres actes del barri. Es demana 
realitzar un estudi acústic per detectar la ubicació més adequada 
de l’escenari a les Festes Majors.

P16. Reorganització de les fonts. 
Reorganitzar les fonts existents per a que estiguin properes a 
les zones de joc intensiu. En cas que no sigui possible, adequar 
els voltants de les fonts per a que siguin accessibles (proposta 
relacionada amb la proposta P8).

   Zona d'estada i tranquil·litat

P17. Augment de mobiliari urbà i vegetació.

Augmentar el nombre de bancs sota la porxada i incrementar la 
vegetació per generar ombra a les zones més solejades.
P18. Bancs combinats de diferent tipologia.
Es proposa situar a la zona propera a la Gran Via una combinació 
de bancs individuals amb bancs multi-personals amb formes semi-
circulars per fomentar la interacció social. 

P19. Bancs lúdics.
A la zona propera l’escola Els Porxos amb el carrer de Julián Besteiro 
es proposa situar uns bancs més lúdics, del tipus plataformes de 
fusta.

P20. Tubs de sortida d’aire de l’aparcament.
Tenir en compte la seva ubicació i el seu disseny ja que els actuals 
conductes són percebuts com una oportunitat lúdica -amagatall, 
seure, etc- per infants i adolescents.

   Accessos

P21. Supressió de barreres arquitectòniques
Eliminar els graons, afegir baranes i fer rampes adequades per 
permetre una accessibilitat universal a l’accés des de la Gran Via ja 
que es considera molt perillós per persones amb mobilitat reduïda. 

P22. Accessos laterals còmodes i segurs.
Disminuir el número de places d’aparcament als accessos del C/
Andrade per garantir una zona de pas confortable per accedir a la 
plaça.

P23. Millorar l’accés a l’escola Els Porxos.
Senyalitzar l’accés a l’escola com un camí escolar i convertir el 
carril de circulació del davant en un carril 30 Km/h. Habilitar un 
espai davant de l’escola per facilitar l’entrada/sortida de l’alumnat 
i les famílies i que aquest sigui accessible per a persones amb 
discapacitat visual. 
     

  Altres

P24.  Accés càrrega i descàrrega.
Modificar la senyalització horitzontal i reduir el número de places 
d’aparcament per facilitar l’accés dels vehicles de mercaderies als 
comerços de la plaça. 

P25. Cistelles de bàsquet de la plaça d’Eduard Torroja.
Reorientar les cistelles per evitar que les pilotes vagin a la calçada.
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