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DEMANDES I NECESSITATS

Futbol

Punt de Trobada

Assaig Entitats

Bàsquet

Festa Major

Reunió Entitats

Fires / Mercat

Zona Verda

Rocòdrom Extraescolars

Carnavals /Reis

Espai d’exposicionsActivitats Dirigides

Teatre/ Cinema a la fresca

Jocs Infantils

Espai Memoria

ESPAI ESPORTIU

ESPAI PER ESDEVENIMENTS I FESTES

ESPAI ASSAIG / ÚS ENTITATS

ESPAIS D’ESBARJO

UNA PROBLEMÀTICA RECURRENT DES DEL TANCAMENT DE LA FÀBRICA

LA CONTINUÏTAT DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ

Conclusions:
- Creació d’una plaça oberta, neta, lluminosa, verda i amb espais d’ombra.
- Nova plaça com a espai central del poble per a tots els col·lectius plant-
ejant inclús un possible servei de bar.
- Diversitat de zones: zona de jocs infantils; espai per activitats puntuals; 
zones de descans i trobada amb bancs, arbres i jardineres; així com ele-
ments d’aigua per donar sensació de tranquil·litat.
- Combinació de diferents tipus de paviment segons zones i usos.
- Plantejament de mantenir part de les encavallades per generar elements 
de protecció de la pluja o del sol. Fer-ne un element singular.
- Plaça accesible
- Transició entre la plaça i l’edifici on es preveu l’equipament esportiu
- Ús de les parets com a rocòdrom o mur rocós amb vegetació.

Conclusions:
- Plantejament d’ocupació de les naus per empreses privades, generant 
nova activitat econòmica.
- Obrir les naus cap a les vistes.
- S’ha de donar amplitud al carrer Vell
- Potenciar l’activitat per al jovent del poble.
- Convertir les naus en una virtud.
- Aparició d’algun espai museístic o per a desenvolupaments artístics
- Recuperar i donar vida a la plaça nova. 
- Respecte a l’enderroc hi ha tres visions, un grupque accepta la previsió 
d’enderroc total, un altre que creu que es podria una forma de millorar 
l’estat actual i un intermig que que planteja aterrar algunes parts i millorar 
d’altres.

Conclusions:
- Espai memoria: Sala de calderes
- Espais per policultiu econòmic
- Espais lliures en regeneració
- Obrir el recinte
- No hi ha mancança de grans equipaments
- Canviar la imatge que es té del poble
- Plantejar alguna mena d’habitatges-taller en el sector residencial

Imatge d’una de les sessions de de debat d’un dels grups de treball

Imatges dels tallers realitzats amb els diferents grups de treball

Imatges de les diferents sessions desenvolupades per tallers temàtics

El tancaments de Filats i Teixits Puigneró al 2003, no fa més que evident les necessitats i demandes del poble. 
L’aparició d’espais abandonats, lloc oblidats i sense projecte, deixats a la espera de temps millors, fa pensar als 
veïns en les possibilitats d’aprofitament d’aquestes espais.
Aquestes reflexions han donat molt a dir i així ha anat quedant recollit a través dels diferents esforços que el poble 
ha fet per tal d’expressar les seves voluntats front aquest espai. 

PROJECTE PILOT DE TRANSFORMACIÓ URBANA AL RECINTE INDUSTRIAL

JORNADES DE TREBALL AMB TAULES PARTICIPATIVES SBG - ETSAV

PROCÉS PARTICIPATIU PER DEFINIR LA NOVA PLAÇA
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