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Introducció i Metodologia
L’Ajuntament de Blanes ha impulsat un diagnòstic participatiu al barri de La Plantera
amb l’objectiu de conèixer la realitat del barri i de pensar col·lectivament entre
professionals, entitats, veïns i veïnes respostes davant els reptes de les necessitats
socials, econòmiques i urbanístiques a les quals s’enfronta el barri.
L’any 2018 des del Pla Educatiu d’Entorn es va fer un estudi sobre l’oferta d’activitats
extraescolars i de lleure al municipi i com aquestes estan distribuïdes en el territori i
particularment en els diferents barris. L’estudi mostra com La Plantera és un dels
barris de la vila amb menor oferta pública i privada d’activitats extraescolars. Aquesta
dada va fer que des del Servei d’Educació i concretament des del Pla Educatiu
d’Entorn es posés el focus d’anàlisi en aquest barri per conèixer quina és la seva
situació actual, quines són les seves problemàtiques i a partir d’aquí repensar
conjuntament una estratègia per afrontar els reptes de present i futur tant en les
qüestions relacionades amb l’àmbit educatiu com en les vinculades a l’urbanisme, la
salut, la convivència o l’economia.
Objectius
- Elaborar un document de diagnòstic que sigui una eina per generar respostes
tècniques i polítiques per a millorar la realitat del barri.
- Implicar la en l’anàlisi de la realitat i en l’orientació de propostes, donant cabuda a
diversitat de visions.
- Promoure el treball transversal i en xarxa entre els agents que actuen en el territori
que permeti el treball sostenible en el futur

Per garantir un bon desenvolupament de l’estudi, es van crear dos espais de
seguiment:
-

Grup Motor. El grup està format per agents que actuen en el territori o que hi
tenen alguna vinculació (representants de serveis i equipaments de proximitat,
associació de veïns, representants d’entitats o col·lectius del barri). És el nucli
tècnic i de treball del procés i s’ha reunit dues vegades, una a l’inici per identificar
blocs temàtics per al debat i definir l’estratègia comunicativa per arribar a diferents
perfils de població i una al final del procés per avaluar les accions realitzades i
plantejar possible continuïtat. A la primera reunió del Grup Motor celebrada el 4 de
desembre de 2018 va assistir: coordinadora del Pla Educatiu d’Entorn, directora de
l’escola Napoleó Soliva, tècnic de participació ciutadana, treballadora social,
Associació de Veïns).

-

Comissió representativa del PEE. Aquesta comissió, formada per representants
de les diferents entitats, organismes i serveis que participen al PEE, fa el
seguiment del procés. En aquest espai es presentarà el projecte i l’informe final.
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El 5 de desembre de 2018 es va celebrar una Comissió Informativa per presentar el
projecte als grups municipals.

Fases de l’estudi
El diagnòstic participatiu de La Plantera s’ha estructurat en dues fases:
La primera fase de l’estudi té per objectiu analitzar la realitat del barri fent una
aproximació quantitativa a: les característiques de la població (sexe, edat, origen i
nacionalitat de la població), l’estructura urbana del barri, l’educació, les prestacions
socials, etc. La metodologia emprada s’ha basat en l’anàlisi de dades secundàries
provinents del padró municipal i de fonts secundàries, juntament amb la identificació
de recursos i actors referents del barri. Es van fer entrevistes exploratòries amb
l’objectiu d’identificar recursos del barri i primeres visions (entrevistes: tècniques del
Centre Obert Municipal, policia local, treballadora social, directora del CSMIJ).

La segona fase “diagnosi ciutadana” té per objectiu desenvolupar col·lectivament
entre el veïnat, els professionals que actuen al territori i les entitats del barri una anàlisi
de les necessitats i problemàtiques socials, econòmiques i urbanístiques, i a partir
d’aquí definir conjuntament reptes de futur i possibles accions. Aquest treball col·lectiu
s’ha fet a partir de:
-

Butlleta participativa: Mecanisme de recollida d’informació i percepcions
quantitativa realitzat de forma presencial al mercat de segona mà del barri. Es va
intentar recollir les opinions de persones vinculades al barri tenint en compte la
diversitat de gènere, edat i origen.

-

Activitat amb nens i nenes de l’escola: Eina que permet conèixer què pensen
els nens i nenes del seu barri i especialment dels espais de lleure (identificar
quines activitats fan quan surten de l’escola, què troben a faltar al barri, etc.).

-

Recorregut participatiu: Passejada a peu de carrer per identificar i debatre
propostes de potencialitats i aspectes de millora d’indrets clau de l’espai públic,
des del punt de vista urbanístic com de la dinamització del seu ús.

-

Mapa perceptiu del barri amb dones: Mètode que permet situar quins espais
s’utilitzen perquè són agradables i també aquells que no s’utilitzen perquè generen
inseguretat o alguna dificultat. Es va dirigir a població femenina tenint en compte
que les dones acostumen a tenir un major coneixement del que passa als barris i
de les necessitats del veïnat (infants, joves, gent gran), ja que encara solen ser les
màximes responsables de les feines de la llar i de la cura de les persones.

-

Taula amb professionals: Espai que permet contrastar recursos i programes del
barri i compartir visions de diferents professionals identificant punts forts i punts
febles de tres eixos d’anàlisi (Urbanístic, Social i Econòmic). La taula va permetre
treballar de manera conjunta diversos perfils professionals: tècniques del Centre
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Obert Municipal, tècnic de participació ciutadana, arquitecte tècnic, tècnic de salut,
treballadora social, caporal de la policia local, tècnica de joventut, directora Escola
Napoleó Soliva, directora Escola Bressol Municipal “La Plantera”, tècnica d’Igualtat,
tècnica d’acollida, infermera ABS Blanes, coordinadora Pla Educatiu d’Entorn,
AAVV La Plantera, caporal de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos
d’Esquadra.

Comunicació. Amb l’objectiu de promoure la participació dels veïns i veïnes del barri,
es va dissenyar una campanya de comunicació. Es van distribuir flyers als alumnes de
l’escola Napoleó Soliva i a comerços del barri, on també es van penjar cartells. El
diumenge 3 de febrer es va posar una parada informativa al mercat de segona mà per
explicar les diferents accions participatives, també es va fer una enquesta (butlleta
participativa) als veïns i veïnes. Durant el mes de febrer es va fer difusió de les
activitats per les xarxes socials municipals així com a la web de l’Ajuntament de
Blanes. El material comunicatiu es pot consultar a l’annex de l’informe.

L’informe s’estructura en tres blocs coincidint amb les dues fases explicades en
aquesta introducció. El primer bloc “El barri” exposa dades quantitatives per conèixer
la realitat del barri quant a la població, a l’estructura urbana i als recursos educatius,
socials i econòmics amb els que compta.
El segon bloc recull les visions i percepcions de la ciutadania sobre les necessitats
socials, urbanístiques i econòmiques del barri obtingudes dels diferents mètodes
oberts (butlleta, recorregut, taller amb dones, activitat amb infants i aportacions de
reunions).
A continuació es presenta un apartat amb recomanacions d’actuacions i propostes. A
la part final, i en format d’annex, es recullen els informes de les diferents accions
participatives realitzades així com de les accions de difusió i comunicació.
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Bloc 1. El barri
La Plantera és un dels barris més característics de la vila de Blanes. Avarca la zona
compresa entre els carrers Mallorca, Espronceda, Plantera i Rovira i Virgili. Limita amb
els camps de pagès del delta del Tordera, amb el barri dels Pins i amb la zona
residencial Mas Marull.
L’any 1966 es va aprovar el Pla Parcial de La Plantera i el 1967 es van començar a
construir els primers edificis. El barri es va construir sobre una zona de gran riquesa
per al conreu, per això es coneix amb el nom de La Plantera. Va donar cobertura al
dèficit d’habitatges per donar resposta al flux de migració procedent de la resta
d’Espanya i concretament sud de la península.
L’any 1972 es va constituir l’Associació de Veïns. No va ser fins als anys noranta que
es va cobrir la riera Vall d’en Bug que es va transformar en un passeig molt utilitzat
pels veïns i veïnes del barri.
Els límits del barri són encara fruit de debat entre equip tècnic municipal i Associació
de Veïns. Es va arribar a un acord per limitar el barri amb els carrers Espronceda,
Platera, Astúries, Pablo Neruda, Avinguda Catalunya i Rovira i Virgili.

Font: Ajuntament de Blanes
Llegenda: Punt 1 (plaça Medellín), Punt 2 (avinguda Catalunya), Punt 3 (Plaça Càceres)
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1. Les persones
En aquest capítol es presenten aspectes de la població del barri de La Plantera en
relació a la seva estructura per sexe, edat i origen. Per a la redacció d’aquest capítol
s’han analitzat dades extretes del Padró Municipal d’Habitants i d’Idescat. La
informació es presenta comparant dades del barri amb dades del municipi1.

1.1.

Característiques de la població

Segons les dades de població extretes del padró a novembre de 2018, a La Plantera hi
ha 3.576 persones empadronades, que representa l’11,5% de la població
empadronada a Blanes.
Pel què fa a l’estructura de la població per sexe, en el gràfic 1 s’observa com la
població del barri de La Plantera està lleugerament masculinitzada, si ho
comparem amb la població total del municipi. El percentatge d’homes que viuen al
barri és de 53,2% mentre que al municipi la població masculina representa el 49,6%.

Gràfic 1. Població per grans grups d’edat La Plantera vs Blanes. 2018

49,6%

53,2%

50,4%

46,8%

Blanes

La Plantera
Dones

Homes

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Padró municipal d'habitants a 26.11.2018 (La Plantera) i
10.2018 (Blanes). Departament d’Informàtica. Ajuntament de Blanes

Quant a la distribució de la població per grans grups d’edat (veure taula 1 i gràfic 2), el
grup d’adults (25 a 64 anys) representa més de la meitat de la població (el
58,8%), un percentatge lleugerament superior a Blanes (que representa el 56%). La
població de persones grans (de 65 anys i més) representa el 15,4% de la
població del barri, aquest percentatge és quatre punts inferior a la població de gent
gran de Blanes que representa el 19,3%. En relació a la població infantil i juvenil,

1

L’anàlisi de dades s’ha fet considerant el carrer Mallorca com a part del barri, seguint indicacions del
departament de territori de l’Ajuntament. Tanmateix des de l’Associació de Veïns s’explica que aquest
carrer ja forma part del barri dels Pins.
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representa aproximadament una quarta part de la població del barri (el 25,8%), un
percentatge una mica superior al del municipi (que és del 24,8%).
Taula 1. Població per grans grups d’edat i sexe. La Plantera

0-14 anys
15-24 anys
25-64 anys
65 anys i més
Total

TOTAL
(n)
522
399
2.104
551
3.576

Homes
(n)
279
212
1.146
267
1.904

Dones
(n)
243
187
958
284
1.672

TOTAL
%
14,6
11,2
58,8
15,4
100%

Homes
%
14,7
11,1
60,2
14,0
53,2%

Dones
%
14,5
11,2
57,3
17,0
46,8%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Padró municipal d'habitants a 26.11.2018. Departament
d’Informàtica. Ajuntament de Blanes

Gràfic 2. Població per grans grups d’edat La Plantera vs Blanes. 2018

19,30%

15,40%

56,00%

58,80%

10,70%

11,20%

14,10%

14,60%

Blanes

La Plantera

0-14 anys

15-24 anys

25-64 anys

65 anys i més

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Padró municipal d'habitants a 26.11.2018 (La Plantera) i
10.2018 (Blanes). Departament d’Informàtica. Ajuntament de Blanes

Si ens fixem amb les piràmides de població de La Plantera i de Blanes, s’observa
com la població del barri objecte d’estudi és notablement més jove, destacant la
població masculina de 30 a 44 anys, que està en edat laboral. En canvi, hi ha un
percentatge de gent gran menor que la proporció de gent gran que hi ha a Blanes.
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Gràfic 3. Piràmide de població La Plantera
HOMES

90 anys i més

0,2%

85-89 anys

0,9%

80-84 anys

5,2%

3,8%

65-69 anys

5,6%

5,0%

60-64 anys

7,5%

5,7%

55-59 anys

7,9%

6,7%

50-54 anys
45-49 anys

2,3%

2,2%

70-74 anys

1,1%
1,7%

1,8%

75-79 anys

DONES

1,1%

7,1%

7,6%

7,8%

8,2%

40-44 anys 9,7%

35-39 anys
30-34 anys

7,2%
6,8%

9,0%

6,9%

7,2%

25-29 anys

6,1%

6,0%

20-24 anys

5,6%

15-19 anys

5,5%

10-14 anys

5,9%
5,3%

5,0%

6,4%

5-9 anys

4,8%

3,9%

0-4 anys

4,7%

4,4%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Padró municipal d'habitants a 26.11.2018. Departament
d’Informàtica. Ajuntament de Blanes

Gràfic 4. Piràmide de població Blanes
HOMES

90 anys i més
85-89 anys

1,5%

80-84 anys

2,2%

75-79 anys

3,4%

70-74 anys

2,3%

3,1%
3,7%
5,3%

5,2%

60-64 anys

5,4%

5,8%

55-59 anys
45-49 anys

DONES

1,4%

4,5%

65-69 anys

50-54 anys

0,6%

6,1%

7,1%

7,1%

8,0%

8,1%

8,6%

8,2%

40-44 anys 8,9%
35-39 anys
7,3%
30-34 anys
25-29 anys
20-24 anys

8,1%
6,9%
5,8%

5,9%

10-14 anys

5,9%

0-4 anys

5,2%

5,6%

15-19 anys
5-9 anys

5,5%

5,3%

4,8%
5,0%
5,4%

4,7%
3,9%

4,5%
3,8%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Padró municipal d'habitants a octubre 2018. Departament
d’Informàtica. Ajuntament de Blanes
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La infància
En relació a la població infantil del barri, s’observa que el 18,7% de la població del
barri té entre 0 i 18 anys, un percentatge similar al de la població infantil de tot el
municipi que representa el 19%. A l’àmbit de Catalunya, el 19,5% de la població té
entre 0 i 18 anys. Com veurem en l’apartat de nacionalitat, el 20% de la població
infantil del barri té nacionalitat estrangera.
Taula 2. Població infantil de La Plantera per gènere i edat Infància
TOTAL
(n)
0-2 anys
3-12 anys
13-16 anys
17-18 anys

82
359
166
63

TOTAL
%
2,3%
10,0%
4,6%
1,8%

Homes
(n)
47
181
96
36

Homes
%
2,5%
9,5%
5,0%
1,9%

Dones
(n)
35
178
70
27

Dones
%
2,1%
10,6%
4,2%
1,6%

Total 0-18 anys

670

18,7%

360

18,9%

310

18,5%

Total població

3.576

100%

1.904

53,7%

1.672

47,3%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Padró municipal d'habitants a 26.11.2018.

1.2.

Origen

Si ens fixem amb l’origen de la població, aproximadament set de cada deu persones
(el 70,3%) són de procedència espanyola. Mentre que 1.061 persones (el 29,7% de la
població de La Plantera) són de procedència estrangera.
Si ho comparem amb la població del municipi, s’observa com la població d’origen
estranger de La Plantera (29,7%) és significativament major a la de Blanes que
és del 19% i el doble que la població estrangera de Catalunya que és
d’aproximadament el 14% a 2018.
Taula 3. Població de La Plantera per origen. 2018
TOTAL (n)
Nascuts Estranger
Nascuts Blanes
Nascuts resta Espanya
Total

1.061
851
1.664
3.576

TOTAL (%)
29,7%
23,8%
46,5%
100%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Padró municipal d'habitants a 26.11.2018 (La Plantera).
Departament d’Informàtica. Ajuntament de Blanes
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Quant a l’origen de les persones estrangeres, predominen les persones procedents
de Marroc (151 persones), Senegal (142), Gambia (141) i Uruguai (103).
Si ens fixem amb la procedència per grans àrees, el bloc sudsaharià (especialment
Gambia i Senegal) és el més representat amb un 29,2%. Els països llatinoamericans
(sumant Amèrica del Sud i Amèrica central) representen el 29,9% de la població
estrangera. Cal destacar també la població procedent de països europeus
(representen el 18,6% de la població estrangera que viu al barri) i la població
procedent del bloc del Nord d’Àfrica (particularment del Marroc) que representa el
15,1% de la població estrangera que viu a La Plantera.
Taula 4. Població de La Plantera d’origen estranger segons país de naixement. Any 2018
Europa-UE
Romania
França
Itàlia
Polònia
Bulgària
alemanya
República Txeca
Bèlgica
Grècia
Suïssa
Regne Unit
Portugal
Països Baixos
Suècia
República Eslovaca
Hongria

197 18,6%
49
27
23
22
22
19
6
5
5
4
4
4
4
1
1
1

Nord Àfrica
Marroc
Argèlia

161 15,2%
151
10

Amèrica del Sud
Uruguai
Argentina
Colòmbia
Xile
Brasil
Veneçuela
Bolívia
Equador

262 24,7%
103
51
32
17
16
16
11
7

Mèxic
Perú
Paraguai

6
2
1

Zona Euroasiàtica
Rússia
Ucraïna
Geòrgia
Bielorússia
Moldàvia
Armènia

49 4,6%
27
13
4
3
1
1

Àfrica Occidental
Senegal
Gambia
Mali
Guinea
Nigèria
Costa de Marfil
Mauritània

Amèrica central

55 5,2%

Amèrica Nord

3 0,3%

República Dominicana
Cuba
El salvador
Hondures

34
15
1
5

Canada
Estats Units d’Amèrica

2
1

Àfrica Oriental
Tanzània
Surinam

3 0,3%
2
1

Zona asiàtica
Turquia
Pakistan
Xina
Filipines
Bangladesh

310 29,2%
142
141
10
9
5
2
1

21 1,9%
1
6
12
1
1

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Padró municipal d'habitants a 26.11.2018 (La Plantera).
Departament d’Informàtica. Ajuntament de Blanes
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Si observem la població segons el seu origen per sexes, La població d’origen
estranger a La Plantera mostra una diferència de 17 punts entre homes i dones. La
població estrangera del barri és majoritàriament masculina (58,7% d’homes davant
41,3% de dones). Aquesta diferència no s’observa en el total de la població estrangera
de Blanes on només hi ha una diferència de quatre punts entre homes i dones.
Taula 5. Població de La Plantera vs Blanes per origen i sexe. 2018

Població espanyola
% Total Població espanyola
% Homes
% Dones
Població origen estranger
% Total Població estrangera
% Homes
% Dones
Total

La Plantera
2.515
70,3%
1.281 (51%)
1.234 (49%)
1.061
29,7%
623 (58,7%)
438 (41,3%)
3.576

Blanes
31.371
81%
15.458 (49%)
15.913 (51%)
7814
19%
4.066 (52%)
3.748 (48%)
39.185

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Padró municipal d'habitants a 26.11.2018 (La Plantera) i
10.2018 (Blanes). Departament d’Informàtica. Ajuntament de Blanes

1.3.

Nacionalitat

Taula 6. Població de La Plantera per nacionalitat i sexe. 2018

Població nacionalitat espanyola
% Total Població
% Homes
% Dones
Població nacionalitat Estrangera
% Total Població de nacionalitat estrangera
% Homes
% Dones
Total

La Plantera
2.702
75,5%
1.378 (51%)
1.324 (49%)
874
24,5%
526 (60,2%)
348 (39,8%)
3.576

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Padró municipal d'habitants a 26.11.2018 (La Plantera).
Departament d’Informàtica. Ajuntament de Blanes

Si analitzem la concordança entre haver nascut a l’estranger i tenir nacionalitat
estrangera (taules 5 i 6), s’observa que el 2018 hi havia més població d’origen
estranger que de nacionalitat estrangera. Aquesta dada manifesta que hi ha persones
que tot i haver nascut fora d’Espanya ja havien adquirit la nacionalitat espanyola abans
de viure a Blanes.
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Segons dades del padró municipal d’habitants, les principals nacionalitats que hi ha
al barri són la senegalesa, la gambiana i la marroquina (representen gairebé la
meitat de la població de nacionalitat estrangera. També destaca la població de
nacionalitat romanesa i uruguaiana.

Taula 7. Principals nacionalitats a La Plantera
Nacionalitat
Senegal
Gàmbia
Marroc
Rumania
Uruguay

Total
133
132
158
54
43

Homes
119
116
80
31
26

Dones
14
16
78
23
17

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Padró municipal d'habitants a 26.11.2018 (La Plantera).
Departament d’Informàtica. Ajuntament de Blanes

Si observem la nacionalitat per estructura de població:
-

A La Plantera, 535 persones de les 670 de 0 a 18 anys tenen nacionalitat
espanyola, això representa el 79,8% de la població. Al voltant del 20% d’infants
de 0 a 18 anys tenen nacionalitat estrangera mentre que a Blanes és el 13%
aproximadament; uns set punts per sobre el percentatge de Blanes. (A nivell de
Blanes, el 86,6% de la població de 0 a 18 anys té nacionalitat espanyola, un
percentatge molt igual al de Catalunya que és del 86,3%).

-

Per sexe, s’observa un major percentatge de població de nacionalitat
estrangera masculina, particularment en el cas de la població de nacionalitat
senegalesa i gambiana, en què la majoria són homes.
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1.4.

Evolució de la població

No disposem de dades d’evolució de la
població del barri, tanmateix es presenta
una aproximació de l’evolució de la
població agafant com a referència el
Districte 2 Secció 10 de Blanes que
comprèn una part del barri de La Plantera
(límits: carrers Espronceda, Plantera i av.
Catalunya) tal i com es pot observar en la
imatge següent.

Les dades de les quals disposem (anys 2015, 2016 i 2017) ens permeten veure un
lleuger descens de població del barri. Seria desitjable obtenir dades de l’evolució de la
població dels darrers deu anys, per poder contrastar si el barri ha perdut població des
de l’inici de la crisi econòmica.

Gràfic 5. Evolució de la població Districte 2 Secció 10 2015-2017

2.643

2.605

2.564

2015

2016

2017

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Com ja s’ha explicat a l’inici de l’informe, La Plantera es va construir amb l’arribada de
població procedent de diferents pobles d’Espanya (primera onada migratòria).
Tradicionalment al barri hi vivien persones treballadores, i també famílies de l’entorn
de Barcelona que van comprar pisos com a segona residència.
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Als anys vuitanta s’observa una segona onada migratòria amb l’arribada d’homes
procedents de països sudsaharians, principalment de Gàmbia i de Senegal. Als anys
noranta, mitjançant reagrupament familiar, arriben dones sudsaharianes; també
s’instal·len famílies d’origen marroquí i població d’origen llatinoamericà.
Malgrat no disposar de dades estadístiques que ho corroborin, sí que hi ha un discurs
compartit per diverses persones entrevistades que expliquen com la crisi econòmica
va comportar canvis en la població i algunes famílies, sobretot llatinoamericanes
tornen als seus països d’origen. Això pot explicar la pèrdua de població del barri en els
darrers anys. Caldria fer una anàlisi de dades més acurada i comptant amb un període
de temps més ampli per poder contrastar aquest discurs.

Dades clau
-

L’11,5% de la població de Blanes viu al barri de La Plantera.

-

La Plantera ha viscut canvis substancials en l’estructura de la població en els
darrers vint anys, des de la seva formació a finals de la dècada dels seixanta. Ha
passat de ser un barri de veïns i veïnes procedents de pobles d’Andalusia amb un
nombre important de segones residències, a un barri que ha acollit població de
les onades migratòries dels anys noranta i fonamentalment primeres
residències.

-

La Plantera és un barri jove, destaca la població masculina adulta – jove (de 30
a 44 anys).

-

El 15,4% de la població que viu al barri té més de 65 anys, una proporció quatre
punts per sota de la mitjana del municipi que és del 19,3%.

-

El 29,7% dels veïns i veïnes del barri és d’origen estranger, un percentatge
significativament major que el de la població d’origen estranger de Blanes (19%) i
de Catalunya (15%).

-

El 29,2% de la població d’origen estranger prové de països del bloc sud-saharià
(especialment Gàmbia i Senegal) i el 29,9% de països llatinoamericans
(destacant Uruguai, Argentina, República Dominicana i Colòmbia).

-

La població d’origen estranger és majoritàriament masculina (59% són homes
i 41% dones).

-

Al voltant del 20% dels infants de 0 a 18 anys que viuen al barri tenen
nacionalitat estrangera, mentre que a Blanes és el 13% dels infants.

-

S’observa un lleuger descens de població del barri en els darrers tres anys.
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2. Anàlisi del barri per eixos
En aquest apartat s’ha recollit la informació obtinguda de la consulta de dades
quantitatives i qualitatives estructurades en tres eixos temàtics.





Eix Urbanístic. Fa referència als aspectes físics de l’hàbitat on viuen i on es
relacionen les persones del barri.
Eix Social. Analitza aquells aspectes que més tenen a veure amb la quotidianitat
del les persones del barri i les seves relacions (educació, salut, protecció social,
lleure, esport, convivència).
Eix Econòmic. Eix relacionat amb les accions que promouen l’activitat econòmica i
comercial al barri.

En aquest apartat també es presenten els recursos amb els què compta el barri
(equipaments, serveis, entitats) per donar resposta a les necessitats de les persones
que hi viuen. Recursos que tant poden estar ubicats al barri o bé a altres zones del
municipi.

2.1.

Eix urbanístic

Aquest eix analitza els aspectes físics de l’hàbitat on viuen i on es relacionen les
persones del barri. S’han contemplat àmbits com l’habitatge, l’urbanisme, l’espai
públic, el medi ambient i la mobilitat. La qualitat de les vivendes i de l’espai públic
incideixen clarament en les condicions de vida de les persones.
2.1.1. Estructura urbana i espai públic
La Plantera és un barri homogeni, de característiques similars, format majoritàriament
per diverses illes d’edificis alts (planta baixa més quatre) amb una densitat de població
elevada. A la zona sud, més propera al centre del poble, trobem un conjunt de cases
adossades.
La riera es configura com l’avinguda principal del barri que l’estructura i alhora el
creua. Té un caràcter de rambla i és on trobem la majoria de comerços i serveis del
barri. Alhora és un espai de trobada i de lleure. S’hi combinen diversos usos: bancs on
adults i persones grans passen l’estona, espai de joc lliure per als infants (joc de
pilota), zona per passejar i estar a la terrassa, etc.
La resta d’espais lliures existents al barri són una sèrie de placetes de dimensions
reduïdes (plaça Mèrida i plaça Medellín) que conformen illes d’edificis amb un caràcter
molt tancat, amb pocs serveis i comerços, que no acompanyen a relacionar-se; i les
places Càceres i Badajoz de caire més obert.
Al barri hi ha cinc parcs infantils amb gronxadors i tobogans per infants petits, alguns
més utilitzats que altres. El parc infantil de la Plaça Càceres és el més concorregut
mentre que el parc de la plaça Mèrida el que menys. Tanmateix, tot i la presència
17
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d’infants i joves al carrer, el barri no disposa d’espais de joc segurs per a nens i nenes.
Especialment no s’observen espais per a infants a partir de 10 anys, tampoc disposa
de pistes esportives a l’aire lliure (cistella de bàsquet, porteria, pista de petanca) o de
mobiliari per fer exercicis físics.
Cal tenir en compte la proximitat del barri al solar on hi havia l’antic camp de futbol i
que està pendent de desenvolupament urbanístic segons pla parcial.
En el mapa següent es pot observar l’estructura urbana del barri.

La Riera – Avinguda de Catalunya
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Arran dels Pressupostos Participats de l’any 2016, es van fer millores al barri
demanades pels mateixos veïns. Es van presentar sis propostes al barri de La
Plantera, tres de les quals referents a pipi-cans o espais de lleure per a gossos. Les
tres restants es referien a la col·locació d’arbrat, a la instal·lació d’un semàfor i a fer
millores a l’Avinguda de Catalunya. Finalment, i després de la fase de priorització de
propostes, es va executar la proposta de millora de la seguretat vial a l'Avinguda
Catalunya amb un import 56.469,90 euros. Concretament es van executar les
següents actuacions: Construcció d'un carril-bici entre els carrers Plantera i Neruda;
col·locació de baranes al llarg de l'Avinguda Catalunya per senyalitzar els passos de
vianants i protegir les zones enjardinades; regeneració de la tanca vegetal de
l'Avinguda Catalunya i reposició del sistema de reg.
En relació a la neteja del barri, dos matins a la setmana es neteja el barri amb
especial atenció a la zona de la Riera. Es demana als veïns que enretirin els vehicles
de la calçada durant el matí per poder netejar amb més profunditat.

2.1.2. Habitatge
Tot i que no disposem de dades actualitzades del Cens de Població i Habitatges,
presentem dades de l’any 2001 per la Secció censal D2S10 que ens poden
proporcionar alguna idea de la situació del parc d’habitatges del barri.
Segons aquesta informació, s’observa que l’any 2001 a La Plantera hi havia 1.459
habitatges familiars a la zona, dels quals menys de la meitat (707) es consideraven
habitatge principals, és a dir com a residència habitual. El 32% (467) s’utilitzaven com
a habitatges secundaris i un 19% (284) estaven buits. D’aquesta manera, es confirma
el relat que a La Plantera hi havia un nombre important d’habitatges de segona
residència i de pisos buits.

Taula 8. Habitatges familiars (Cens 2001) Secció censal D2S10
Habitatges principals
Habitatges no principals
Secundaris
Vacants
Altres
Total

707
467
284
1
1.459

Font: Cens de població i habitatge 2001. INE

Si ens fixem amb el règim de tinença dels habitatges, dels habitatges principals
pràcticament 8 de cada 10 (el 86%) eren vivendes de propietat l’any 2001. L’habitatge
de lloguer té una representació minoritària, només el 12% es comptabilitzava com a
vivenda de lloguer. El parc d’habitatge de lloguer del barri és similar al de Blanes que
l’any 2001 era de l’11%.
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Taula 9. Habitatges per règim de tinença (Cens 2001) Secció censal D2S10
De lloguer
Cedit gratis o a baix preu
Altres
Propietat
Total

86
5
10
606
707

Font: Cens de població i habitatge 2001. INE

Ara bé, aquestes dades no reflecteixen la realitat actual. Segons fonts de l’Ajuntament
i de l’Associació de Veïns, el parc d’habitatge ha anat canviant especialment des de la
crisi econòmica de l’any 2008. S’ha observat les dinàmiques següents:
-

Propietaris de pisos de segona residència van vendre la seva vivenda a
persones que les van convertir en primera residència. Cal considerar el fet que
abans de la crisi econòmica del 2008 les persones d’origen estranger no tenien
facilitats per accedir a vivendes de lloguer i en canvi les entitats bancàries sí que
concedien hipoteques fàcilment. Aquest fet va comportar que algunes famílies
s’unissin per comprar un pis. Tanmateix, amb la crisi i la pèrdua de llocs de treball,
algunes d’aquestes famílies no van poder assumir la hipoteca i es van donar
situacions de desnonaments ( ide pisos buits, alguns dels quals es van ocupar).

-

Professionals que treballen a la zona han observat com famílies amb molts anys
de residència al barri han marxat per cercar habitatges de més qualitat a altres
zones de Blanes. Sensació que famílies que milloren econòmicament, canvien
de barri.

Si ens fixem amb els habitatges del barri, podem observar diferents zones. Els espais
on hi ha habitatges més degradats són a les places interiors, especialment a la plaça
Mèrida on hi ha habitatges en planta baixa ocupats irregularment i que estan en
mal estat de conservació. En aquest sentit, quan parlem d’habitatge al barri no es pot
obviar l’ocupació de vivendes. Segons dades de Serveis Socials, l’any 2018 a la
Plantera hi havia 24 vivendes ocupades, que representa el 20% del total
d’habitatge ocupat de Blanes.
D’altra banda, s’observen alguns edificis sense ascensor i amb barreres
arquitectòniques que poden dificultar la vida quotidiana a persones amb mobilitat
reduïda (especialment de la gent gran). També s’observa l’existència d’alguns pisos
patera.
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2.1.3. Mobilitat
Un altre element a tenir en compte quan parlem d’urbanisme, és la connexió del barri
amb el centre del poble i concretament amb la zona de serveis (Ajuntament, mercat,
biblioteca, etc.). En aquest sentit s’observa que el barri està ben connectat amb el
centre del poble (tant a través de carrers, carril bici i transport públic),
-

Vehicle privat. El barri està ben connectat amb vials de fàcil accés que permeten
sortir i entrar al barri de manera segura. L’avinguda Europa esdevé eix de
connexió.

-

Transport públic. Hi ha una línia d’autobús urbana que connecta el barri amb el
centre del poble i amb la zona de serveis, passa cada 30 minuts de dilluns a
dissabte; diumenges i festius cada 45 minuts. La terminal d’autobusos està
ubicada molt a prop del barri, fet que facilita la mobilitat dels veïns a equipaments
com l’hospital o la connexió amb Lloret, Girona o Barcelona.

-

Carril bici. Amb els projecte Pressupostos Participats
del 2017 es va construir el carril bici entre els carrers
Plantera i Neruda. Aquest carril bici connecta amb el
carril bici de la zona de la Biblioteca i del passeig
marítim. També té connexió amb els camins del Delta
de la Tordera i els càmpings. Tanmateix falta continuïtat
de carril bici entre c/Pablo Neruda i rotonda per accedir
a Malgrat de Mar.

Si ens fixem amb l’aparcament, el barri té places d’aparcament suficients durant el
període no estiuenc. No obstant això, els veïns tenen problemes per trobar
aparcament a l’estiu ja que no hi ha zones d’aparcament reservades per residents.
Per últim, i en relació a la mobilitat a peu dins el mateix barri, s’observa que hi ha
carrers amb voreres estretes, algunes d’elles en mal estat, i amb barreres
arquitectòniques que no faciliten la mobilitat de persones grans, amb cotxet o amb
cadira de rodes.
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Dades clau Eix Urbanístic
Estructura urbana i espai públic
-

Barri de característiques homogènies (majoritàriament edificis alts de planta baixa
més quatre, combinat amb conjunt de cases adossades a la zona sud).
La Riera, com a avinguda principal, estructura i creua el barri. Hi trobem la
majoria de comerços i serveis.
La resta d’espais lliures existents són quatre places que conformen illes d’edificis.
També hi ha cinc parcs.

Habitatge
-

-

-

Les característiques del parc d’habitatge del barri ha canviat especialment després
de la crisi econòmica. L’any 2001 més de la meitat dels habitatges eren no
principals. S’observa un pas d’habitatges de segona residència a primera
residència.
Sensació que les famílies que milloren econòmicament canvien de zona de
residència.
Hi ha habitatges ocupats, especialment plantes baixes a la plaça Mèrida. L’any
2018 hi havia 24 vivendes ocupades (el 20% del total de vivendes ocupades de
Blanes).
Alguns edificis estan en mal estat, sense ascensor i amb barreres
arquitectòniques.

Mobilitat
-

-

Barri està ben connectat amb el centre del poble mitjançant autobús (línia urbana
i proximitat a l’Estació d’Autobusos), bicicleta (carril bici que enllaça amb el passeig
marítim a través de la zona de la Biblioteca i amb els camins del Delta de la
Tordera), vehicle (bona connexió amb principals vies d’accés).
L’aparcament és deficitari a l’estiu.
Pel que fa a la mobilitat dins el barri a peu, algunes voreres en mal estat, barreres
arquitectòniques.
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2.2.

Eix social

Aquest eix analitza aquells aspectes que més tenen a veure amb la quotidianitat del
les persones del barri i les seves relacions (educació, salut, protecció social, lleure,
esport, convivència).

2.2.1. Àmbit educatiu (educació formal i no formal)
El barri de La Plantera compta amb diversos recursos educatius, sobretot d’educació
formal.
Taula 10. Recursos educatius
Nom del recurs
Escola Bressol La Plantera
Escola Napoleó Soliva
Equip Atenció Pedagògica
Pla Educatiu d’Entorn Catàleg d’activitats
educatives
Servei d’absentisme
Ludoteca (dissabtes de 16.30 a 18.30h)
Ubicada al costat del Centre Obert

A qui s’adreça
Infants de 0 a 3 anys
Nens i nenes de 3 a 12 anys
Centres escolars i Serveis Socials
Escoles i instituts de Blanes
Alumnes d’escoles i instituts de Blanes
20 Nens i nenes del barri de 8 a 12 anys.
2 educadores

-

L’escola bressol La Plantera. El barri disposa d’una escola bressol ubicada al
costat de l’escola pública. L’escola bressol La Plantera és una de les tres escoles
bressol municipals de Blanes. En el curs 2018-2019 hi ha 39 infants matriculats
amb edats compreses entre 1-3 anys, dels quals 4 viuen al barri de La Plantera
(tots ells d’Educació Infantil II).

-

L’escola Napoleó Soliva. A l’escola Napoleó Soliva hi ha 298 infants matriculats
durant el curs 2018-2019. 74 alumnes a Educació Infantil i 224 alumnes a
Educació Primària. En general és una escola de dues línies, exceptuant els cursos
de P3, P5, 3r i 4rt que són cursos d’una línia. La major part dels alumnes de
l’escola són nens i nenes que viuen al barri de La Plantera.

Taula 11. Nombre alumnes matriculats a l’escola Napoleó Soliva per cursos
Curs
Nombre alumnes

P3
22

P4
31

P5
21

1r
38

2n
48

3r
24

4rt
25

5è
44

6è
45

Font: Escola Napoleó Soliva
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Si ens fixem amb la nacionalitat dels alumnes, s’observa que el 37,2% tenen
nacionalitat estrangera, majoritàriament marroquina. Mentre que el 62,8% té
nacionalitat espanyola. Tanmateix, cal matisar aquestes dades tenint en compte la
cultura d’origen dels progenitors dels alumnes.
Si ens fixem amb la taula 12, s’observa com el 14,8% dels alumnes tenen
nacionalitat espanyola però procedeixen d’altres cultures d’origen. Més de la
meitat dels alumnes de l’escola o tenen nacionalitat estrangera o tenen
nacionalitat espanyola però amb pautes culturals del país d’origen de les seves
famílies. Això té efectes a l’escola que ha de gestionar aquesta diversitat.

Taula 12. Alumnes segons nacionalitat i cultura origen dels progenitors

Nacionalitat espanyola
Nacionalitat estrangera
Nacionalitat espanyola amb
progenitors d’origen
estranger
Total

Educació Infantil
Nombre
%
35
47,3%
32
43,2%
7
9,5%

74

100%

Educació primària
Nombre
%
108
48,2%
79
35,3%
37
16,5%

224

100%

Total
Nombre
%
143
48,0%
111
37,2%
44
14,8%

298

100%

Font: Escola Napoleó Soliva

Gràfic 6. Alumnes segons nacionalitat

Nacionalitat
estrangera;
37,25%
Nacionalitat
espanyola;
48%

Nacionalitat espanyola
amb progenitors origen
estranger; 14,75%
Font: Escola Napoleó Soliva

En relació a la col·laboració escola – famílies: Des de l’escola es valora el
treball conjunt entre escola, família i barri. S’organitzen activitats amb l’AMPA i es
demana la col·laboració de famílies per temes puntuals (per exemple: millores al
pati).
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Pel què fa al perfil de famílies que matriculen els seus fills a l’escola i a
l’escola bressol del barri, s’observen diferències importants. Alguns
professionals apunten que hi ha famílies d’altres barris del municipi que no
escolaritzen els seus fills a l’escola de la Plantera per l’elevat percentatge d’infants
de nacionalitat estrangera. Aquesta fet no s’observa a l’escola bressol (on hi ha un
filtre econòmic degut al cost de la matriculació). Tanmateix no s’han pogut
contrastar aquestes opinions amb dades estadístiques de mobilitat d’alumnes per
barris i per centres educatiu.
-

Quant a l’absentisme escolar, no s’observa una casuística especial a l’escola del
barri. Segons dades del servei d’absentisme, la major part de casos es detecten a
secundària.

-

Oferta d’activitats extraescolars. El Mapa d’Activitats Educatives per a menors
de 18 anys (PEE - Ajuntament de Blanes 2018) recull per primera vegada en un
únic document totes les activitats lúdiques que es realitzen a Blanes, ja sigui a
través d’una entitat, club, professionals... Una de les conclusions d’aquest estudi
és que la Plantera, juntament amb Mas Borinot i Mas Florit són els barris on
s’organitzen menys activitats extraescolars.
Gràfic 7. Activitats extraescolars per barris
30,00%
23,94%

25,00%
20,00%

13,38%

15,00%

11,97% 12,71%

11,97% 11,97%

10,00%

5,00%

7,04%
2,11% 2,11%

1,40% 0,70%

0,70%

0,00%

Font: Mapa d’Activitats Educatives per a menors de 18 anys (PEE - Ajuntament de Blanes 2018)

L’oferta d’activitats extraescolars del barri es concentra sobretot a l’escola a través
de les activitats organitzades per l’AMPA. Actualment s’ofereixen set activitats
extraescolars a les tardes i una al migdia. Les activitats de tarda compten amb un
màxim de 9 alumnes matriculats mentre que l’activitat del migdia compta amb 30
alumnes.
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Taula 13. Activitats extraescolars ofertades per l’AMPA Escola Napoléo Soliva. Gener
2019
Nom activitat
Mou el cos, mou l’ànima
Futbol
Reforç escolar
Anglès
Bàsquet
Cuina creativa
Tallers artístics
Teatre musical

Horari
Dimarts i dijous de 16.30 h a 18.00 h
Dilluns i dimecres de 16.30 h a 18.00 h
Dimarts i dijous de 16.30 h a 18.00 h
Dimarts i dijous de 16.30 h a 18.00 h
Dimarts i dijous de 16.30 h a 18.00 h
Divendres de 16.30 h a 18.00 h
Dilluns de 16.30 h a 18.00 h
Dimecres al migdia

Nombre alumnes matriculats
6
8
7
6
9
7
5
30

L’entitat Socialesport de Blanes conjuntament amb Serveis Socials gestiona beques
per fer activitats esportives extraescolars a les escoles. El curs 2018-2019 22
infants de Blanes s’han beneficiat de les beques Xtra Esport, 6 dels quals (3
nenes i 3 nens) de l’escola Napoleó Soliva. L’entitat també ha finançat la mútua
de federats a futbol i a futbol sala de 22 infants més (programa Insert-esport).

El dèficit d’oferta d’activitats de lleure al barri ha suposat que des del Pla Educatiu
d’Entorn s’obri una ludoteca a un local municipal del barri (al costat del Centre
Obert) tres tardes ala setmana (dissabtes de 16.30 a 18.30h, dimarts i dijous de
17.30 a 19.30). En el primer mes s’ha arribat a una cinquantena de nens i nenes del
barri.
S’observa una mancança d’espais de lleure al barri i d’oferta d’educació no
formal. Els infants juguen al carrer sobretot a La Riera. Aquest és l’espai de joc del
barri i també l’espai de trobada de mares, grups d’adults, etc. Durant algun curs
(2010-2013) es va obrir el pati de l’escola dins el programa de Patis Oberts del Pla
Educatiu d’Entorn, però no va ser una experiència exitosa, segons l’equip tècnic
consultat.
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2.2.2. Situació social
No disposem de dades estadístiques com la renda, el nivell educatiu, taxa d’atur o la
tipologia de famílies, que ens haguessin permès fer una anàlisi de la situació
socioeconòmica del barri i detectar risc d’exclusió social.
A nivell discursiu, hi ha la percepció que La Plantera és un barri que ha patit molt
la crisi econòmica. Des de Serveis Socials i Centre Obert es detecta que moltes
persones van perdre la feina amb la crisi i hi ha nuclis familiars on cap adult treballa.
Això genera una situació de risc de pobresa i exclusió social que va acompanyat
de problemes de salut mental. Per exemple des del Centre Obert s’ha observat un
canvi en les problemàtiques dels infants que atenen, cada vegada hi ha més
problemes emocionals que poden derivar a trastorns mentals. També es detecten
casos de famílies monomarentals (noies joves amb més d’un fill que no tenen espais
on compartir o deixar els nens).
D’altra banda, els professionals que treballen al barri apunten com a problemàtica la
baixa formació d’algunes persones i que tenen dificultats amb l'idioma, especialment
les dones.
Aquestes percepcions no s’han pogut contrastar amb dades estadístiques. Tanmateix
s’ha pogut fer una aproximació de la situació social del barri a partir de les
dades proporcionades per Serveis Socials que es comenten a continuació i que es
troben reflectides a la taula 14. A l’hora d’observar les dades cal tenir en compte que la
població de la Plantera representa l’11,5% del total de població de Blanes.
-

Al barri hi ha 92 persones que es beneficien de la Renda Garantida de Ciutadania,
el 20,5% del total de persones que se’n beneficien al municipi.

-

En relació a les ajudes del Banc dels Aliments, l’any 2018 es van comptabilitzar
480 ajuts, el 34% del total d’ajuts d’aliments que es van donar a tot Blanes el 2018.

-

Si ens fixem amb les ajudes proporcionades per poder afrontar els
subministraments bàsics d’aigua, electricitat i gas, observem que al barri l’any
2018 es van atorgar 936 ajuts per subministrament d’aigua (el 38% del total d’ajuts
de Blanes); i 339 ajuts per subministrament d’electricitat i gas (representa gairebé
la meitat del total d’ajuts que s’atorguen al municipi).

-

Quant a la infància, l’any 2018 es van derivar 13 nens i nenes del barri al
Centre Obert Municipal, d’un total de 51 infants derivats del municipi. 5 infants es
van derivar a l’EAIA. Pel què fa a les sol·licituds de beques menjador, es van
registrar 147 beques a l’escola Napoleó Soliva (tenint en compte que la major part
dels nens i nenes escolaritzats a aquesta escola viuen a La Plantera, podem dir
que 147 infants del barri van sol·licitar beca menjador); a Blanes es van
sol·licitar 775 beques d’aquesta tipologia.

-

En relació a l’habitatge, hi ha 24 expedients d’ocupació d’habitatge oberts l’any
2018 (representant el 19% de les ocupacions de tot el municipi), 18 comptadors
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solidaris instal·lats i 63 persones afectades per un procés de desnonament
(d’un total de 390 persones afectades a Blanes).
-

Per últim i pel què fa a la dependència, l’any 2018 hi havia 9 expedients de SAD
oberts al barri i es van instal·lar 37 aparells de teleassistència. Es van obrir 18
plans individuals d’atenció.
Taula 14. Prestacions socials Blanes vs La Plantera. Any 2018
Nom ajut
Renda Garantida de Ciutadania
Ajut Banc d’Aliments
Ajuts subministrament aigua
Ajuts subministrament electricitat i gas
Infància
Beques menjador sol·licitades
Derivacions menors al Centre Obert
Derivacions Infància/EAIA
Habitatge
Total expedients ocupació de vivendes
Comptadors solidaris instal·lats
Nombre de persones afectades per un
procés de desnonament
Dependència
Expedients SAD oberts
Aparells teleassistència instal·lats
Dependència-Plans Individuals d’Atenció
realitzats nous

Blanes
447
1411
2462
705

La Plantera
92
480
936
339

775
51
24

147*
13
5

124
87
390

24
18
63

82
668
237

9
37
18

*(Escola Napoléo Soliva)

Font: Serveis Socials. Ajuntament de Blanes

Nota:
- No hi ha beques per material escolar, sortides, llibres escolars o activitats de lleure.
Hi havia hagut beques compartides entre Ajuntament, AMPAs, Càritas i Creu Roja.
Actualment Creu Roja proporciona beques (unes 40 a primària i secundària del
municipi).
- S’havien organitzat tallers del programa Créixer en Família (programa de la
Generalitat de Catalunya) al Centre Obert Municipal que van ser molt ben valorats.

Les dades sobre prestacions socials i especialment dades com la Renda Garantida,
els ajuts del banc d’aliments i les ajudes per subministraments bàsics (aigua,
llum i gas) apunten que La Plantera és un barri amb necessitats socials
importants.

28

Diagnòstic participatiu del barri de La Plantera – Ajuntament de Blanes

Programes i equipaments
Els programes que es desenvolupen des de Serveis Socials són els programes
oberts a tot el municipi i que per tant també es fan a La Plantera, per exemple el
programa d’intervenció a les escoles, programa de coordinació en l’àmbit sociosanitari
de menors, programa de suport a les famílies en situació de vulnerabilitat i les
prestacions econòmiques.
En relació als equipaments i programes d’intervenció social, al barri hi ha el Centre
Obert Municipal des de l’any 2000 que dona servei a infants de 6 a 12 anys de tot el
municipi. El Centre Obert depèn de l’Àrea d’Acció Social. Des del Centre Obert es
treballa amb infants i es fa un seguiment dels casos amb les seves famílies, també
organitzen activitats compartides per a famílies com el sopar de Nadal, un dinar, cafès
(espais de trobada).
Taula 15. Equipaments i serveis de l’àmbit de protecció social
Nom del recurs
Serveis Socials
Bàsics

Descripció
Primer nivell del sistema públic de Serveis Socials.
Atenen els ciutadans i ciutadanes de forma
personalitzada amb l'objectiu de millorar el
benestar social i afavorir la integració de les
persones.

A qui s’adreça
Població en general

Programa
d’Intervenció a
les escoles

Projecte de detecció i prevenció de les possibles
situacions de risc social dels menors en edat
escolar. L’objectiu general és el d’establir un
protocol de coordinació entre els Serveis Socials de
Blanes i les Escoles i Instituts de la població, per tal
d’afavorir els canals de comunicació i, amb ells, la
detecció de problemàtiques socials dins de l’àmbit
escolar. Un cop al mes educadores socials es
reuneixen amb l’equip directiu de les escoles. El
programa es valora molt positivament, hi ha molt
bona entesa amb escola Napoleó Soliva.

Menors entre els 3
anys i els 16 anys
escolaritzats a Blanes.

Centre Obert

Espai socioeducatiu ubicat a La Plantera des de
principis del 2000. Destinat a infants de 6 a 12 anys
on es realitzen activitats de reforç escolar i de lleure
amb l’objectiu de fer acompanyament i seguiment
individualitzat en el desenvolupament dels infants.
2 educadores

Alumnes del municipi
amb problemàtiques
psicosocials

Programa de
coordinació en
l’àmbit
sociosanitari de
menors.

Programa que pretén d’establir un protocol de
coordinació entre els Serveis Socials de Blanes i
els Serveis professionals i entitats de l´ àmbit
sociosanitari de la població infantil del municipi , per
tal d’afavorir els canals de comunicació i, amb ells,
la detecció de problemàtiques socials relacionades
amb la salut . Les coordinacions es realitzen amb
l’equip de pediatria, el CSMIJ i el CDIAP.

Menors empadronats
a Blanes entre els 0 i
els 17 anys.
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Programa de
suport a les
famílies en
situació de
vulnerabilitat.

Programa que pretén promoure una parentalitat
responsable tot dotant d’eines a les famílies oferintlos-hi recursos educatius i assistencials, per
garantir una correcta sociabilitatzació i
desenvolupament dels seus fills menors de 3 anys.

Prestacions
econòmiques

Explicades a la taula anterior

Famílies beneficiàries
del programa de la
Renda Mínima
d’Inserció de caire
psicosocial amb fills de
0 a 3 anys i de 12 a 16
anys

2.2.3. Salut
El barri disposa de diferents serveis sociosanitaris ubicats a l’edifici de salut de
l’Avinguda Europa.
-

Centre d’Atenció Primària 2 La Plantera. Referent de l’atenció sociosanitària del
barri. Hi ha especialitzacions com pediatria, odontologia,... Servei d’urgències de
dilluns a diumenge que dona cobertura a tot el municipi.
Recursos, projectes i programes en marxa des del CAP. Destaquen: programa
Salut i Escola (xerrades a alumnes d’ESO per impulsar la promoció i prevenció de
la salut a l’escola), programa de vacunació a les escoles, programa “nens en
moviment” per promoure els hàbits saludables i abordar l’obesitat infantil (dirigit a
alumnes de primària amb sobrepès). Al CAP també hi ha un Grup de Suport a la
lactància materna.

-

Centre de Salut Mental de la Selva marítima (CSM), adreçat a persones que
viuen a Blanes, Lloret i Tossa. Està format pel CSMA: Centre de Salut Mental
d'Adults, el CSMIJ: Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, el CD: Centre de Dia
en Salut Mental, i el EIPP: Equip d'atenció Precoç a la Psicosi.

-

Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS). Alcoholisme i
altres drogues, tractaments amb metadona.

Tot i ser el centre de salut de referència del barri, des dels serveis sanitaris i de salut
mental es treballa amb la població del municipi, no es fa un treball per barris ni a la
Plantera en concret per la seva proximitat.
S’han observat espais de coordinació entre professionals de l’àmbit de la salut i de
serveis socials però en canvi manquen espais de treball conjunt amb altres àrees.
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2.2.4. Convivència i organització social
Quan parlem de convivència ens referim a les interaccions entre les persones que es
donen en una societat diversa i complexa. En la nostra societat, conviure amb les
dificultats de l’entorn significa ser capaços de compartir, estar disposats a aprendre, a
dialogar amb els altres. La convivència està relacionada amb l’espai públic on es
desenvolupen accions de les persones (a l’escala on vivim, a l’escola, al carrer, als
parcs i places,...) i també amb els conceptes de civisme i sentiment de pertinença a
una col·lectivitat.

Organització social – entitats
La Plantera no destaca pel seu moviment associatiu. L’Associació de Veïns és
l’entitat més visible al barri. Organitza diverses activitats al llarg de l’any (taller de
manualitats, mercat de segona mà dos diumenges al mes,...). Es detecta una manca
de relleu generacional i de maneres de fer a l’entitat, una manca de diversitat i
pluralitat que reflecteixi la realitat canviant del barri. Això està relacionat amb la poca
participació i implicació del veïnat.
Des de l’AV s’organitzen les festes del barri que des de l’any 2017 se celebren
conjuntament amb el barri dels Pins, fet que ha suposat un canvi d’ubicació de les
activitats de la festa traslladant-se al solar de l’antic camp de futbol i allunyant-se per
tant del centre del barri i especialment de la Riera. Vinculada a l’AV hi ha l’entitat “Que
vingui qui vulgui” que organitza la cavalcada de Reis i una comparsa de Carnaval. Per
aquests esdeveniments més festius hi ha més implicació de veïns i veïnes del barri i
d’altres zones del municipi.
En l’àmbit educatiu, hi ha l’AMPA de l’Escola Bressol i de l’Escola Napoleó Soliva que
organitzen activitats pels alumnes dels centres i treballen conjuntament amb les
escoles.
Al barri també trobem la seu de MIFAS Blanes i de l’Associació de Canaricultura,
entitats que treballen per als seus associats però que tenen poca implicació amb el
barri. En l’àmbit polític, el local de EUiA està ubicat a la plaça Càceres. Partit polític
amb forta vinculació al barri.
Hi ha diversos col·lectius de persones migrants que funcionen com a grups
d’ajuda mútua entre famílies de diferents països per a resoldre temes concrets.
També trobem l’Església Evangèlica de Filadèlfia però que actualment està cercant un
altre local per a celebrar les seves cerimònies.

No s’observa relació entre entitats del barri. No es fan activitats conjuntes ni hi ha
xarxa de col·laboració entre entitats i col·lectius. La Mostra Gastronòmica (que
s’organitza cada dos anys davant la Biblioteca) és un espai de trobada on s’impliquen
diverses associacions del barri.
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Taula 16. Entitats amb seu al barri de La Plantera
Àmbit
Educatiu
Veïnal

Cultural
Social
Lúdica
Religiosa

Nom de l’entitat
AMPA Escola Napoleó Soliva
AMPA Escola Bressol La Plantera
AAVV La Plantera

Associació “Que Vingui qui
Vulgui”
MIFAS
Associació Canaricultura
Associació de famílies de Senegal
Asociación de Uruguayos de la
Costa Brava
Associació Cultural i Solidaria
d’Ajut a les famílies de Senegal
Associació dels Immigrants de
Kael Bessel
Amics de Dampha Kunda
Associació de Nyani

Política

A qui s’adreça
Famílies amb alumnes al centre
Famílies amb alumnes al centre
Veïns i veïnes del barri. Organitzen
activitats pel barri. Local on ara es
reuneix un grup de dones cada matí per
fer manualitats
Vinculada a l’AV, organitza el Caranaval i
Reis

Famílies senegaleses de Blanes
Immigrants uruguayans
Famílies del Senegal
Famílies de Kael Bessel (Senegal)
Famílies del poble de Dampha Kunda
(Gàmbia)
Famílies africanes que volen repatriar els
seus familiars en cas de mort
Famílies de Kandiounkou (Senegal)
Famílies de Mali

Asociacions de Kandiounkou
Associació de Malians i Malianes
de Salt i comarques
Església Evangèlica de Filadèlfia
EUIA
Font: Registre d’entitats municipals. Ajuntament de Blanes

Espais comunitaris, socials i de trobada veïnal


Local de l’AV. La Plantera compta amb un local social municipal gestionat per
l’Associació de Veïns. Aquest model es replica a tot el municipi on cada barri
compta amb un local social gestionat per l’Associació de Veïns.
En el cas de La Plantera el local, situat als baixos
de l’edifici 10 de l’Av Catalunya, té 75-80 m2 i
consta de 3 sales equipades amb taules, cadires,
armaris, 1 ordinador i 1 impressora. Actualment
s’utilitza com espai de reunió, espai de magatzem i
per fer activitats (taller de manualitats). El local no
funciona com un espai de trobada ciutadana i de
socialització que facilitaria la cohesió social i veïnal
entre infants, joves, gent gran, dones.
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Ludoteca del barri. La ludoteca municipal oberta recentment al barri és un espai
de trobada on es fa una tasca socioeducativa amb els infants que hi participen.



Espais de trobada informals. La Riera és un espai que facilita la relació entre
veïns del barri de diferents perfils (edat, origen). És on s’organitzen actes com el
mercat de segona mà o activitats puntuals dirigides a infants com el programa
“Blanes en Joc”.



Escola. L’escola és un espai relacional a tenir en compte, tant entre els alumnes
com amb les seves famílies.

Segons el que s’ha observat, la Plantera és un barri tranquil on hi ha bona
convivència entre els veïns i veïnes. Tradicionalment ha estat un barri d’acollida.
Tanmateix, si ens fixem amb les relacions entre persones de diferents orígens
s’observa que hi ha més coexistència que convivència.
Recentment s’observa un increment de vivendes ocupades, especialment a la plaça
Mèrida, que ha suposat una situació d’alerta per part d’alguns veïns.
A la Riera es generen situacions de conflicte entre infants/joves i gent gran per
la utilització de l’espai per a usos diversos. Joc de pilota versus tranquil·litat dels
veïns. El repte és com treballar amb els nens i nenes, donar alternatives, espais de
lleure i de joc, però com combinar aquests espais amb el descans dels veïns.
Malgrat tot, actualment el principal problema de convivència al barri és als caps de
setmana originat pels actes vandàlics de nois i noies procedents d’altres
municipis que fan el trajecte des de la zona de discoteques fins a l’estació de
tren. La coexistència d’activitats d’entreteniment i els ciutadans que viuen en aquesta
zona provoca un elevat nombre de queixes veïnals, amb incidències que afecten la
seguretat, la qualitat, salubritat i la convivència veïnal.
Per últim, esmentar els pisos turístics del carrer Espronceda que generen soroll i
problemes de convivència especialment a l’estiu i els caps de setmana
En relació a les polítiques públiques per promoure la convivència i la cohesió
social, no s’han identificat plans de convivència, servei de mediació, interculturalitat o
educadors de carrer. Tampoc hi ha policia de barri i de proximitat.
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Dades clau Eix Social
Educació
-

-

-

-

El perfil d’alumnes matriculats a l’escola bressol i a l’escola del barri és diferent.
Mentre a l’escola bressol només 4 infants són del barri, a l’escola la major part dels
nens i nenes viuen a La Plantera.
En relació al perfil de l’alumnat de l’Escola Napoleó Soliva, més de la meitat dels
alumnes (el 52%) o tenen nacionalitat estrangera o tenen nacionalitat
espanyola però amb pautes culturals del país d’origen de les seves famílies. Això
té efectes a l’escola que ha de gestionar aquesta diversitat.
La Plantera és un dels barris on s’organitzen menys activitats extraescolars.
S’observa una mancança d’espais de lleure al barri i d’oferta d’educació no
formal.
Obertura d’un casal tres tardes a la setmana (Activitat del Pla Educatiu d’Entorn).

Situació Social
La Plantera és un barri amb necessitats socials importants:
- 92 beneficiaris de la Renda Garantida de Ciutadania, el 20,5% del total de
persones que se’n beneficien al municipi.
- 480 Ajudes del Banc dels Aliments, el 34% del total d’ajuts d’aliments que es van
donar a tot Blanes el 2018.
- Es van atorgar 936 ajuts per subministrament d’aigua (el 38% del total d’ajuts de
Blanes); i 339 ajuts per subministrament d’electricitat i gas (representa gairebé
la meitat del total d’ajuts que s’atorguen al municipi).
Salut
-

Proximitat al Centre d’Atenció Primària 2 amb especialitzacions com pediatria i al
Centre de Salut Mental.

Convivència i organització social
-

El barri no destaca pel seu moviment associatiu. L’AAVV és l’entitat més visible
però es detecta poca participació i implicació del veïnat.
Existència de diversos col·lectius de persones migrants que funcionen com a
grups d’ajuda mútua.
No s’observa relació entre entitats del barri.
Existència de locals de barri: Local de l’AAVV, Centre Obert Municipal, Ludoteca
Bona convivència en general. Situacions que generen conflicte: usos de la Riera
(joc/descans), actes vandàlics els caps de setmana (trajecte per anar a l’estació
sortint de les discoteques).
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2.3.

Eix Econòmic

Eix relacionat amb les accions que promouen l’activitat econòmica i comercial al barri.

2.3.1. Mercat laboral
No disposem de dades del barri però sí de Blanes on la taxa d’atur a octubre de 2018
és del 13,7%, tres punts per sobre la taxa d’atur de Catalunya (10,6%). La taxa d’atur
femení és del 16,31% davant l’11,37% de l’atur masculí. L’atur juvenil dels nois i nois
de 16 a 34 anys és del 30%.
Tot i no disposar de dades del barri, podem treballar amb la hipòtesi que el barri té
més atur i renda inferior a la mitjana de Blanes. Aquesta idea vindria reforçada per les
dades socials que s’han presentat en l’apartat anterior. D’altra banda, des d’algun
servei s’ha comentat que al barri s’ha notat especialment la crisi, però aquestes
afirmacions no s’han pogut contrastar amb dades.

2.3.2. Activitat comercial
La crisi econòmica ha afectat especialment el barri de La Plantera i un dels indicadors
que ens ho explica és el tancament de comerços de proximitat. La Plantera era
autosuficient, i comptava amb comerços de tipologia diversa que permetien als veïns i
veïnes comprar i fer el seu dia a dia sense sortir del barri. La crisi econòmica ha
suposat el tancament de comerços que donaven servei i vida al barri. En els darrers
anys han tancat les dues oficines bancàries i només hi ha un caixer automàtic, ha
tancat la peixateria, una fruiteria o un restaurant entre altres.
Malgrat tot, es mantenen comerços tradicionals com una ferreteria, dues fusteries,
taller de reparació de vehicles, pastisseria-fleca, carnisseria, farmàcia i han obert
noves botigues d’alimentació. Hi ha serveis d’automoció com una autoescola o un
taller mecànic, restaurants i bars, una agència de viatges, una immobiliària,
assegurances i un dentista, entre altres. Segons dades del Servei de Gestió Tributària
i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva, la Plantera compta amb 127 serveis i
comerços de diferent tipologia (dades no actualitzades).
L’activitat comercial es concentra sobretot a l’Avinguda Catalunya, però també hi
ha comerços i negocis a l’Av Extremadura, al carrer Astúries, a la places Badajoz,
Medellín i Càceres (entre altres carrers on la presència de comerços és menor). Un
altre element a destacar és el supermercat ubicat al costat del CAP i la projecció d’un
nou supermercat de grans dimensions a l’entrada del barri.
Destaca també el mercat setmanal amb parades d’alimentació, roba i parament de la
llar que es fa els diumenges al matí a l’Av Catalunya. Aquest mercat, però, ha perdut
nombre de parades en els darrers temps i actualment no té gaire afluència. En canvi,
el mercat de segona mà organitzat per l’AV des del 2015 el primer i el tercer
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diumenge de mes compta amb afluència tant de veïns i veïns del barri com de la resta
del municipi. Els dies amb més paradistes unes 100 parades. Per poder posar una
parada s’ha de pagar una aportació voluntària que s’inverteix des de l’AV per fer
activitats per al barri.

Dades clau Eix Econòmic
-

Tot i no disposar de dades d’atur i mercat laboral pel barri, partint de les dades
socials apunten que el barri té una taxa d’atur més elevada que altres zones
del municipi i una renda familiar menor.

-

La crisi econòmica ha afectat especialment el barri de La Plantera i un dels
indicadors que ens ho explica és el tancament de comerços de proximitat.
Malgrat tot, es mantenen comerços tradicionals.

-

L’activitat comercial es concentra sobretot a l’Avinguda Catalunya, on també
se celebra el mercat de segona mà i el mercat setmanal.
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BLOC 2. Diagnosi ciutadana
Aquest bloc recull les visions i percepcions de la ciutadania sobre les necessitats
socials, urbanístiques i econòmiques del barri obtingudes dels diferents canals de
participació oberts (butlleta, recorregut participatiu, taller amb dones, activitat amb
infants i aportacions de reunions).
En el següent quadre es presenten dades de participació en les diferents accions
realitzades. Tot i que es va fer un esforç comunicatiu i en la convocatòria a les
sessions, no s’ha aconseguit arribar a tots els perfils de població del barri.
Pensem que s’ha obtingut la veu de les dones (especialment dones majors de 50
anys) i dels infants (es valora molt positivament la implicació de l’escola) però hem
trobat a faltar les visions d’homes i de persones joves. Aquest és un repte a tenir en
compte.
Com a possible factor que pot haver influït en la dificultat per arribar a diferents perfils
de la població trobem la manca de tradició participativa i comunitària a
l’Ajuntament. En els darrers anys es coneixen poques experiències de processos
participatius promoguts des de l’Ajuntament. Els veïns i veïnes no han tingut
experiència en aquest sentit i això pot ser una de les causes de la poca capacitat de
convocatòria dels tallers participatius organitzats. Relacionat amb aquesta idea trobem
les dificultats per aconseguir referents del barri per part dels serveis municipals
consultats (a banda de l’AAVV no s’ha pogut contactar amb cap entitat de caire
religiós o persona referent amb capacitat mobilitzadora). Això ha fet que resultés difícil
recollir una major diversitat de visions per la falta d’interlocutors de la comunitat gitana
(recentment instal·lada al barri), de persones joves i adolescents o bé de persones
d’origen llatinoamericà, per exemple.
En definitiva, caldrà observar si a partir d’aquesta primera experiència a La Plantera hi
ha més participació.
Taula 17. Dades de participació
Nombre
43

Sexe
Dones: 26
Homes: 16
NS/NC: 1

Edat
De 16 a 29 anys: 3
Entre 30 i 44 anys: 6
Entre 45 i 64 anys: 14
65 anys i més: 15
NS/NC: 5
Entre 11 i 12 anys

8

Dones: 8

De 11 a 29 anys: 1
Entre 30 i 44 anys: 1
Entre 45 i 64 anys: 2
65 anys i més: 4

Taller amb dones “Mapa del
nostre barri”

7

Dones: 6
Home: 1

Taula amb professionals

18

Dones:10
Homes: 8

De 16 a 29 anys: 1
Entre 30 i 44 anys: 3
Entre 45 i 64 anys: 3
Sense informació

Butlleta participativa

Activitat
amb
alumnes
l’escola
Recorregut participatiu

de

45
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1. Butlletes participatives
El diumenge 3 de febrer, coincidint amb el mercat de segona mà, es va fer una
campanya informativa per tal de donar a conèixer el procés participatiu al conjunt de la
ciutadania i preguntar sobre diferents aspectes del barri mitjançant una butlleta de
participació.
En total es van recollir 43 butlletes participatives. Més de la meitat de les persones que
van contestar la butlleta (el 62%) són dones mentre que el 38% són homes. En quant
a l’edat, el 40% de les opinions recollides són de gent gran (de 65 anys i més) i el 37%
de persones adultes grans (entre 45 i 64 anys). La població adulta jove i la població
jove està infrarepresentada (el 16% dels participants tenen entre 30 i 44 anys i el 8%
entre 16 i 29 anys).
La gran majoria dels enquestats viuen al barri (93%), només tres persones van opinar
del barri sense viure-hi. El 79% no treballa al barri.

Dades de participació
Sexe
Home
Dona
Total

16
26
42

38%
62%
100%

Treballes al barri?
Si
6
20,7%
No
23
79,3%
Total
29
100,0%

Edat
De 16 a 29 anys
Entre 30 i 44 anys
Entre 45 i 64 anys
65 anys i més
Total
Viu al barri?
Si
40
No
3
Total
43

3
6
14
15
38

7,9%
15,8%
36,8%
39,5%
100,0%

93%
7%
100%

Accions prioritàries que caldria fer al barri
En general, les accions que més caldria prioritzar al barri segons els participants són
les relacionades amb l’espai públic; l’educació i la formació; el civisme i la
convivència; l’oferta d’activitats de lleure, esportives i culturals; els equipaments
de barri i l’habitatge. Entre el 13% i el 9% de les respostes dels enquestats fan
referència a aquestes accions respectivament.
Les accions que es consideren menys prioritàries, tot i que també tenen el suport
d’entre el 4% i el 7% de les respostes, són (de major a menor priorització): el medi
ambient, l’activitat econòmica i comercial, la neteja de carrers, la salut i al transport
públic.
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Quines creus que són les accions prioritàries que caldria fer al barri de La Plantera?
(Marca les 4 prioritàries)
Espai públic

14

13,2%

Educació i formació

13

12,3%

Civisme i convivència

12

11,3%

Activitats de lleure, esportives i culturals

11

10,4%

Equipaments

10

9,4%

Habitatge

10

9,4%

Medi ambient

8

7,5%

Activitat econòmica i comercial

6

5,7%

Neteja carrers

6

5,7%

Salut

5

4,7%

Transport públic

5

4,7%

106

100,0%

TOTAL de respostes

Opinió sobre el barri (què t’agrada i què no t’agrada)
Es va demanar als participants que anotessin tres coses que els agrada del barri i tres
coses que no els agrada.



Destaca el bon veïnat i el comerç de proximitat com els aspectes que més
agraden del barri a les persones enquestades. Concretament el 28,8% de les
respostes estan relacionades amb valorar la gent, la bona convivència entre els
veïns i en general el bon ambient de barri com a aspectes positiu. L’11,8%% fa
referència al comerç de proximitat i familiar.



També s’anomenen com a coses positives la tranquil·litat, la Riera o la seva bona
situació. L’11,9 % de les respostes ho valoren tot com a positiu i el mateix
percentatge assenyala la tranquil·litat com a l’aspecte que més agrada del barri.



Altres elements valorats com a positius són: el mercat de segona mà, l’escola, el
transport, el pàrquing i la multiculturalitat.
Què t’agrada del barri? Escriu tres coses que t’agradin del barri
Veïns, bona convivència, ambient de barri

17

28,8%

Comerç de proximitat i familiar

11

18,6%

Tot

7

11,9%

Tranquil·litat

7

11,9%

Riera

6

10,2%

Situació (proximitat platja, serveis, camp de futbol,..)

4

6,7%

Mercat de segona mà

2

3,4%

Escola

2

3,4%

Transport

1

1,7%

Pàrquing

1

1,7%

Multiculturalitat

1

1,7%

Total de respostes

59

100,0%
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Pel què fa a les coses que no agraden del barri, l’inicivisme és el principal aspecte
negatiu assenyalat pels enquestats, de fet el 26,8% de les respostes apunten
l’incivisme com el principal problema del barri: amos dels gossos que no
recullen els seus excrements, persones que llencen brossa al terra,... aquestes
actituds generen brutícia i mal estar segons els participants.



El segon problema principal assenyalat (12,7% de les respostes) són les
situacions vandàliques i sorolls que es generen els caps de setmana al barri
per part de joves que es desplacen de la zona de discoteques a l’estació.



El tancament de comerços i la inseguretat són el tercer i quart problema més
assenyalat pels enquestats (9,9% de les respostes cadascuna).



Altres coses negatives del barri explicades per les persones que han contestat la
butlleta són: el manteniment deficient de la Riera i concretament la poda dels
arbres i la brutícia generada pels ocells a l’estiu, el mal estat del tram de la Riera
entre els números 1 i 46 (no es neteja, hi ha rates i escarabats, no hi ha mobiliari
urbà, etc.), la manca d’equipaments i activitats comunitàries i el mal estat d’algunes
voreres i places.

A la taula següent es mostren totes les aportacions dels veïns i veïnes
Què no t’agrada del barri? Escriu tres coses que no t’agradin del barri
Incivisme (excrements de gossos, llençar brutícia al terra,...)

19

26,8%

Vandalisme i sorolls els caps de setmana

9

12,7%

Comerços i oficines bancàries tancats

7

9,9%

Inseguretat

7

9,9%

Manteniment de la Riera (ocells a l’estiu, poda d’arbres)
Tram final de la Riera: rates i escarabats, manca de bancs i aparcabicis, etc)

4

5,6%

4

5,6%

Falta d’equipaments i activitats comunitàries (he afegit festa major)
Estat d’algunes places i voreres (places entre edificis tancades que
generen guetos, falta tanca a algun parc infantil)
Conflicte a la Riera entre els nois que juguen a futbol i les persones que
descansen als bancs

4

5,6%

4

5,6%

3

4,2%

Alguns problemes de convivència entre persones de diferents cultures

2

2,8%

Sensació d’abandonament

2

2,8%

Racisme

1

1,4%

Ocupació vivendes

1

1,4%

Immigració

1

1,4%

Escola

1

1,4%

Mercat de dissabte no funciona

1

1,4%

Velocitat vehicles tram Riera entre números 1 i 46

1

1,4%

Total respostes

71

100,0%
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Propostes
Per últim, es va demanar als participants que fessin tres propostes per millorar el barri.


La proposta més repetida per les persones que van respondre la butlleta (un
22,4% de les respostes) va ser la necessitat de disposar de més espais de joc i
activitats infantils. Concretament es proposaven més parcs infantils, pistes
esportives (cistelles de bàsquet, taules de ping-pong), tornar a obrir el pati de
l’escola en horari no escolar, etc. En relació a aquesta idea, algunes persones van
proposar recuperar solars buits del barri per construir aquests espais (per exemple
el solar ubicat davant el restaurant El Botijero).



Més vigilància policial és la segona proposta amb més suport dels veïns i veïnes
(12,1% de les respostes). Aquesta proposta es pot relacionar amb el problema
d’inseguretat i de vandalisme assenyalat anteriorment.



Organitzar més activitats al barri és la tercera proposta més repetida, seguida
per la neteja i poda dels arbres de la Riera i sancionar les actituds incíviques.

A la taula següent es mostra tot el llistat de propostes dels veïns i veïnes consultats.

Quines propostes tens pel barri? Escriu tres propostes
Més espais de joc i activitats infantils (parcs infantils, pistes
esportives, pati obert, recuperar solars buits del barri, etc.)
Més vigilància policial
Organitzar més activitats al barri
Netejar i podar arbres de la Riera
Sancionar les actituds incíviques
Millorar tram Avinguda de Catalunya del número 1 al 46 (manteniment i
control de rates)
Organitzar reunions veïnals per parlar del barri
Millorar voreres
Equipaments de barri (centre cívic)
Incentivar les persones que volen posar negoci al barri
Política d’habitatge social
Pàrquing (camions i residents)
Més treball per a joves
Millorar freqüència de bus
Piscina
Horts socials
Promocionar el mercat de segona mà
Total respostes

13
7
6
5
5

22,4%
12,1%
10,3%
8,6%
8,6%

4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
58

6,9%
5,2%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
100,0%
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2. Mapa de visions
En aquest apartat presentem un mapa de visions extretes de les diferents accions
participatives que s’han realitzat durant el procés d’elaboració de la diagnosi al
barri de la Plantera, ordenades entorn a tres grans eixos: urbanisme i espai públic
(que inclou també aspectes d’habitatge o equipaments i serveis); social (amb temes
com l’educació, el lleure o la convivència); i l’econòmic, on s’ha parlat, sobretot, del
comerç. Al final, es recullen propostes d’actuacions que han sorgit en els diferents
espais de participació.
Al costat de cada aportació s’indentificarà amb un codi el seu origen: reunions amb
Grup Motor (GM); entrevistes (EN); taller amb professionals de l’Ajuntament (TP); taller
amb infants de 6è de l’escola Napoleó Soliva (TI); recorregut participatiu pel barri de la
Plantera (RP) i taller amb dones del barri (TD).

2.1.

Eix urbanístic

Urbanisme
-

Hi ha la sensació d'un cert abandonament del barri. S’han fet algunes millores
però falta inversió. (GM, RP)

-

No totes les zones del barri estan en les mateixes condicions. La zona a tocar el
CAP està en més bon estat, però a mesura que t’endinses al barri, es pot
observar més degradació (GM, RP).

-

En aquest sentit: des de la rotonda amb Pablo Neruda fins a la carretera de
Malgrat el tram d’avinguda està més malmès; s’han tret alguns bancs per substituir
els que s’havien trencat a l’altra costat de l’avinguda; no es neteja amb la mateixa
freqüència i falten aparcaments per a bicicletes (un mitjà de transport que es fa
servir molt al barri). (RP)

La Riera
-

El tram de la Riera que va des de la rotonda del Consum fins al carrer Pablo
Neruda és l’espai més concorregut del barri, on s'hi concentra la vida. La
major part de nens i nenes de barri hi van a la sortida de l'escola o els caps de
setmana. Aquesta centralitat ha estat assenyalada en tots els espais de
participació (TP, TI, TD, GM, RP). És un lloc que es considera bonic i que és punt
de trobada de persones de diferents edats i orígens (TD).

-

Malgrat això, sorgeixen conflictes d'usos entre els nens que juguen a pilota i la
gent que passeja o seu als bancs (TD, RP, TI). Falten espais de trobada
“segurs”, ja que la Riera és un espai rodejat per carreteres i cotxes. (GM)
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Les places
-

Urbanísticament, al barri hi ha diverses places tancades entre grans edificis. No
són espais amables que acompanyin a relacionar-se. (GM)

-

La plaça Mèrida és un lloc on, malgrat que hi ha un parc infantil, no s'hi va perquè
no hi ha comerços ni bars que convidin a anar-hi i quedar-s'hi. També es manifesta
que hi ha una sensació d'inseguretat per l'ocupació de les plantes baixes, que, a
més, són habitatges amb molt males condicions (TD i RP).

-

La plaça Medellín té més vida. Hi ha un bar i els pares i les mares poden estar allà
mentre els infants estan al parc. Els bars i comerços atrauen gent, fa que hi hagi
més moviment. (RP)

-

De totes, la Càceres és la plaça on més van els nens i les nenes a jugar (TD i TI).
De tota manera, el parc infantil es considera perillós perquè no està tancat i els
infants poden anar a la carretera. A més, el paviment és irregular i quan plou s'hi
fan bassals. Els jocs del parc també es consideren inadequats (TD i RP).

-

A la plaça Càceres hi ha una associació de cànnabis i això comporta que hi hagi
gent que consumeixi, fet que genera incomoditat a les persones que van allà amb
els seus fills (TD).

-

Des de la plaça Medellín s’observa el solar de l’antic escorxador, ara abandonat.
La zona està mal il·luminada i hi ha sensació d’inseguretat. Sobretot de nit és una
zona que fa por, perquè no hi ha llum. (RP)

Mobilitat i connectivitat
-

Tot i que el barri està ben connectat (estació d’autobusos, bona comunicació per
carretera i carril bici), hi ha la sensació d'una certa desconnexió amb el centre
(GM).

-

La línia d'autobús que va al centre passa cada 30 minuts. Tanmateix, dona tota
la volta al poble fins arribar al centre i triga molta estona. Es demana més
freqüència de pas i línia més directa. També hi ha queixes per l’elevat cost de
l’autobús. Preus: 1,85€ la línia 1 i 1€ la línia 2. (PR)

-

Alguns contenidors estan col·locats de manera que redueixen la visibilitat de
vianants: els ubicats davant de la verduleria (TD) i els que estan davant de parada
de bus, que no permeten tenir bona visibilitat per creuar el carrer (RP).

Neteja i manteniment de l'espai públic
-

S’afirma que l’Ajuntament fa una neteja setmanal del barri i que aquesta
freqüència és correcta (TP, RP). Malgrat això, hi ha un problema de brutícia molt
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important, relacionat amb els ocells l’estiu – a la Riera-, a la presència
d’excrements de gossos i a deixalles en general (TD i TI).
-

També s'afirma que falten papereres, sobretot a la Riera (TD i TI) i un millor
manteniment de les zones verdes i l'arbrat (TD, TP, TI) i una millor il·luminació
(TI). Alguns nens i nenes també han manifestat que els agradaria un barri més
bonic i modern, amb alguna escultura, fonts d’aigua i flors (TI).

-

D'altra banda, el pas de joves que van de l'estació a la discoteca ─fent actes
vandàlics i llençant deixalles─, fa que algunes zones del barri estiguin en molt
males condicions el dilluns al matí (Riera, Carrer Astúries, als voltants de l'escola).
(TD).

-

Als final de la Riera zona on s'hi acumula aigua quan plou i això fa que hi hagi
rates i males olors (TD).

-

S’observen algunes voreres en mal estat i no adaptades a persones amb
mobilitat reduïda (RP).

-

La zona de l'antic camp de futbol està molt bruta i s'utilitza com si fos un pipican,
hi ha vidres, etc. L'utilitzen sobretot els joves i no acompanya que vagin nens més
petits. Malgrat això, té potencial com espai de joc i esportiu a l'aire lliure. Podria ser
un recurs pel barri per la seva proximitat amb la Plantera. (TD).

2.2.

Eix Social

Convivència
-

Al barri hi ha una Associació de Veïns, amb molt de sentiment de pertinença i
amb voluntat d’implicació. Organitza activitats com el Mercat de la Ganga (TP). De
tota manera, en alguns espais s'ha posat de manifest un cert tancament i
desconnexió entre la junta de l'associació i els veïns i veïnes de barri, que no està
oberta a noves propostes (TD i RP).

-

En general, es defineix el barri com a supervivent i resilient. Barri que sempre ha
acollit a persones de diferents llocs d’origen (EN). Percepció que és un barri
tranquil, sense problemes de convivència (EN, RP). Hi ha respecte entre els
diferents col·lectius i comunitats, tot i que no hi ha una convivència, sinó més aviat
una coexistència (EN, RP).

-

Les dones grans opinen que el barri ha canviat molt. Abans tothom es coneixia,
eren com una família, i ara no. Ara cadascú va més per lliure. Sensació que falta
xarxa de barri. Hi ha persones grans soles que necessiten companyia (RP).

-

No hi ha relació entre les comunitats i s'ha perdut el contacte entre la gent. Es
troben a faltar espais de trobada que fomentin el coneixement, l'intercanvi i la
cohesió (TD, RP). També falta informació dels recursos i serveis que hi ha a La
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Plantera i no hi ha massa relació entre l'Ajuntament i els veïnes i veïns del barri
(TD).
Racisme
-

Malgrat que algú ha apuntat la interculturalitat com a potencialitat, es denuncien
situacions de racisme i comentaris xenòfobs i és un tema que preocupa (TD,
TP).

-

Hi ha una imatge negativa del barri per part de la gent que no hi viu. Sensació que
hi ha famílies que no volen que els seus fills s’escolaritzin a l’escola de la Plantera
perquè hi ha un elevat percentatge de població d'origen estranger (EN, TD).

Incivisme
-

El que s'assenyala com a principal problema de convivència al barri és als
caps de setmana originat pels actes vandàlics de nois i noies procedents
d’altres municipis que fan el trajecte des de la zona de discoteques fins a l’estació
de tren.(EN, TP, TD i RP).

-

L’incivisme d’algunes persones es veu com un altre dels problemes principals del
barri (embrutar la Riera, malmetre mobiliari urbà, no recollir els excrements dels
gossos, etc.). (TP, RP, TD, TI)

Inseguretat
-

Hi ha qui diu que és una “ciutat sense llei”, però reconeixen que passa molta
policia al barri. (RP)

-

Alguns infants han manifestat que a vegades senten por i inseguretat i el desig de
tenir un barri més segur i amb més vigilància. (TI)

Espais per a infants, adolescents i joves
-

Hi ha una manca d’equipaments i activitats esportives i de lleure (TP, RP, TI).
Sensació que totes les activitats es fan majoritàriament al centre i que no se
n’organitzen al barri (GM, RP).

-

No hi ha espais públics segurs per jugar, sobretot per a joves (només parcs
infantils, però no per a nens i nenes a partir de 10 anys). (RP, TI, TD). Es troba a
faltar un espai amb baranes per fer parkour i un skatepark. També un mur per fer
graffitis i altres elements com tirolines (TI).

-

Algunes nenes manifesten que no tenen espais per jugar ja que solen estar
ocupats per jocs de pilota (TI).

-

El fet de no tenir espais de joc genera problemes de convivència pels conflictes
d’usos a llocs com la Riera o a algunes places. A vegades els nens hi juguen a
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pilota (tot i que està prohibit) i acaben donant cops als cotxes i vianants. El repte és
com treballar amb els nens i nenes, donar alternatives, espais de lleure i de joc,
però com combinar aquests espais amb el descans dels veïns. (EN, TI, TD, RP).
-

A l’estiu molts infants van al pati de l’escola (tot i que no està obert, salten). El pati
pot ser un espai de joc en horari no escolar però cal pensar com organitzar-ho
(s'havia provat de fer patis oberts el cap de setmana que no van acabar de
funcionar). (TD, RP)

-

Durant uns anys es va fer el projecte de Patis Oberts: obrien el pati de l’escola
Napoleó Soliva dissabtes al matí. Es creu que és un bon projecte i que molts nens
l’utilitzaven (EN, RP, TD).

2.3.

Eix Econòmic

Comerç i serveis
-

Hi ha coincidència en la percepció que els comerços donen molta vida al barri.
Per exemple la xurreria o la pastisseria Marina són locals que criden (RP).

-

Hi ha una certa diversitat de botigues al barri i de serveis de proximitat, tot i que
en els darrers anys han tancat molts comerços i també oficines bancàries
(només hi ha un caixer automàtic). (TP i RP)

-

Hi ha opinions contradictòries sobre l’obertura d’un gran supermercat (hi ha qui
pensa que pot complementar l’oferta del barri i hi ha qui considera que l’obertura
del supermercat ha fet que botigues de barri tanquessin). (TP i RP)

-

Es valora molt positivament el mercat de segona mà; en canvi el mercat del
dissabte no funciona ja que cada vegada hi ha menys parades. (RP)

2.4.

Propostes d’actuacions

Treball comunitari i en xarxa
-

Promoure el treball comunitari i en xarxa al barri. Instaurar figures com la
policia de barri (dotant de recursos a la policia local), educadors de carrer, servei
de mediació o agents cívics. (TP)

-

Crear un espai de coordinació professional periòdic per conèixer què es fa des
dels diferents serveis municipals. Es podria iniciar una prova pilot en el marc del
projecte “Diagnòstic participatiu de la Plantera” i fer-lo extensiu a tot el municipi.
(TP)
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-

Recuperar la figura dels agents cívics o policia de barri per controlar actes
incívics i donar sensació de seguretat (EN, TI). En paral·lel, fer campanyes de
civisme (RP).

-

Disposar d’un centre cívic al barri o un espai que faciliti la trobada i l'intercanvi
entre veïns i veïnes (RP). També es proposa disposar d’un local social que sigui un
punt de trobada per infants i joves (on poder estar, jugar al futbolí, fer-hi
activitats, etc.). (RP)

Espai de joc i lleure
-

Dignificar l’espai de l’antic camp de futbol i convertir-lo en un espai de joc i
esportiu a l’aire lliure (TD).

-

Tornar a obrir el pati de l'escola en horari no escolar com espai de joc. (TD)

-

Construir un skate park o arreglar alguna zona de jocs per infants i joves.
També es proposa fer una pista de parkour i posar cistelles de bàsquet i una
tirolina (RP, TI).

Urbanisme i espai públic
-

Dissenyar un procés participatiu per a definir els usos de l’antic camp de
futbol. L’espai de l’antic camp de futbol és una oportunitat pel barri i pel municipi
en general. S’hi podrien combinar usos diferents per donar resposta a les
necessitats detectades. (TP)

-

Fer un inventari dels solars buits i veure possibilitat de fer-hi alguna actuació
comunitària provisional arribant a acords amb els propietaris. (TP)

-

Donar continuïtat al carril bici per poder connectar amb la zona dels camps del
Delta de la Tordera (RP).

-

Fer més bonic i més modern el barri: posar fonts, plantar flors, posar alguna
escultura i millorar la il·luminació (TI).

-

Treballar per al manteniment i neteja de zones concretes del barri: entorn de la
zona escolar especialment els dilluns al matí després del cap de setmana, espais
de joc d’infants, riera (problemes de salubritat per rates i ocells). (TP)

Promoció econòmica
-

Fer una campanya per donar més visibilitat al barri i dignificar-lo. (EN, GM)

-

Incentivar la ubicació de negocis i serveis al barri aprofitant els locals buits
existents (TP i RP). Prèviament caldria fer un inventari dels locals buits. (TP)
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3. Reflexions finals
Finalitzem aquest estudi amb un apartat de reflexions tècniques a partir de les
aportacions obtingudes en el diagnòstic participatiu.
Volem posar en valor les accions realitzades en el marc del diagnòstic participatiu.
Si bé per les característiques del propi procés no hem pogut arribar a la diversitat de
població del barri, l’entenem com una oportunitat per continuar treballant amb la
participació de la comunitat. Pensem que és important aprofitar la inèrcia per
implicar més gent i més diversa en properes accions que es puguin dissenyar, i
d’aquesta manera treballar conjuntament per transformar el barri i millorar la qualitat de
vida de les persones que hi viuen.

Recomanacions:
1. Promoure un treball comunitari al barri per contribuir a millorar la cohesió
social i la convivència, dinamitzant les relacions de cooperació entre veïnes i
veïnes, professionals, entitats, etc., incidint en la prevenció i l’educació,
especialment amb joves i infants.
2. Generar una Taula de Coordinació entre professionals vinculats al barri,
entitats, col·lectius i persones referents a títol individual. Cal articular
respostes transversals als reptes que planteja el barri i que afecten a diferents
dimensions (educativa, social, econòmica, urbanística, etc.). En aquest sentit es
considera important dissenyar espais de coordinació transversal per tractar
temes comuns del barri, espais que permetin conèixer què fan els diferents
serveis, de quins recursos disposen, etc.
3. Promoure espais de treball en xarxa entre professionals que tenen alguna
vinculació amb el barri. La Taula de Coordinació de Barri no es pot entendre
sense un treball en xarxa per part de professionals de diferents administracions.
Cal treballar per una bona col·laboració entre serveis, especialment serveis socials,
educació i salut perquè és on se centra l’acció en els serveis de proximitat.
4. Potenciar espais de trobada i equipaments de proximitat al barri. És clau
disposar d’espais que promoguin la interrelació entre persones i col·lectius per
enfortir la xarxa comunitària i en definitiva millorar la convivència.
-

El Centre Obert Municipal, la Ludoteca o el local de l’Associació de Veïns
poden ser facilitadors de projectes i iniciatives d’entitats i persones. Poden ser
espais on conflueixin diferents agents, grups, associacions, ciutadania, amb un
gran potencial per pensar en projectes relacionals.
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5. Dissenyar accions que afavoreixin l’ús de l’espai públic com un espai de
relació i coneixement, trencant estereotips i prejudicis.
-

Programar activitats a la Riera: activitats per a infants, joves i famílies.
Tornar a plantejar el projecte de dinamització de patis oberts.
Comptar amb una figura d’educador/a per a la dinamització del barri.
Fer una tasca comunitària identificant amb els propis veïns i veïnes
quines són les seves necessitats i demandes per dissenyar conjuntament les
accions i activitats.

6. Treballar per garantir que el barri tingui les condicions urbanístiques, de
neteja, de serveis adequades per a la millora de la qualitat de vida i la cohesió
social. Dissenyar els nous espais urbans amb la ciutadania, tenint en compte la
diversitat de visions. I l’urbanisme, els serveis, els equipaments o la neteja són
importants per promoure la cohesió social.
-

Obrir el debat de com construir espais segurs i agradables per a tothom.
Repensar algunes zones del barri tenint en compte la perspectiva de gènere,
els infants, la gent gran, etc.
Identificar possibles solars on poder generar estructures i espais de joc per
a infants.
Valorar la possibilitat de promoure l’ús de l’antic camp de futbol com a pista
esportiva provisional.

7. Impulsar estratègies per activar la ciutadania i fomentar la seva participació i
compromís. Dissenyar accions per promoure una participació diversa posant
especial atenció als col·lectius més vulnerables. Un barri participatiu és un barri
més cohesionat i amb més sentiment de pertinença.
-

Promoure l’enfortiment del teixit associatiu, donant eines a les entitats i
col·lectius, especialment a l’associació de veïns, perquè es puguin obrir a les
noves necessitats del barri i incorporin noves veus.

8. Oferir accions específiques de suport a la cohesió social tenint en compte la
diversitat del barri quant a l’origen de la població especialment. Tenir en
compte que el barri és un espai de convivència on s’estableixen relacions entre
persones diverses (la diversitat cultural és important donat als processos migratoris
dels darrers anys però també cal tenir en compte la diversitat de gènere, d’edat,
funcional, d’orientació sexual, religiosa, etc.).
-

Promoure el diàleg entre diferents comunitats i persones de diferent
nacionalitats del barri.
Generar espais de coneixement intergeneracional al barri (entre infants,
joves, gent gran).
Comptar amb agents facilitadors de la convivència o agents comunitaris al
barri, que esdevinguin alhora “ulls al carrer” necessaris per conèixer les
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-

necessitats reals de la ciutadania i per mantenir o recuperar el contacte amb
aquesta.
Pensar amb accions de suport a l’escola tenint en compte la diversitat
cultural del seu alumnat.
Fomentar la mediació ciutadana en cas de conflicte.
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Bloc 3. Annexes
Annex 1. Informe Taula professionals
FITXA DE LA SESSIÓ DE TREBALL
Data: 28 de gener de 2019 de 9.15 a 11.30. Sala de Juntes
Assistents: 18 persones (15 professionals vinculats al territori i 3 representants de
l’AAVV de La Plantera).
Objectius:
- Contrastar recursos i programes del barri
- Compartir visions de diferents professionals identificant punts forts i punts febles de
tres eixos d’anàlisi (Urbanístic, Social i Econòmic)
- Exposar primeres propostes d’actuació des de cada àrea

Organització i dinàmica de treball: La primera part de la sessió va consistir en una
explicació dels objectius del projecte i la presentació d’algunes dades estadístiques
que permeten contextualitzar el barri quant a l’estructura de la seva població (sexe,
edat, origen). També es va presentar un llistat de recursos (equipaments i programes)
identificats al barri i les entitats que hi treballen. Es va contrastar la informació en
plenari.
A la segona part de la sessió es va demanar als participants que treballessin en petits
grups per reflexionar sobre tres eixos d’anàlisi: Eix 1. Urbanisme (Habitatge, Espai
Públic, Zones Verdes, Manteniment, Connexió amb el centre, Mobilitat) Eix 2. Social
(Educació, Lleure, Salut, Protecció Social, Convivència); Eix 3. Economia i Treball
(mercat laboral, oferta comercial i de serveis). Les reflexions es van posar en comú en
plenari i es van presentar fortaleses/oportunitats i febleses/amenaces per cada eix
analitzat.
Finalment, i a partir de les reflexions realitzades, es va fer una pluja d’idees per recollir
les actuacions principals que es podrien fer al barri.
A l’informe es recullen les aportacions dels participants. S’han ordenat les visions i les
propostes segons similitud i es remarquen aquelles aportacions coincidents entre
diferents grups de treball.
Material de suport: Presentació del projecte en power point i dades de context
Equip dinamitzador: Cristina Valls (Idees)
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IDENTIFICACIÓ DE VISIONS
EIX. URBANISME

Fortaleses/Oportunitats
ESPAI PÚBLIC
- El camp de futbol pot esdevenir un espai polivalent que doni resposta a la manca
d’espai de lleure i pràctica esportiva a l’aire lliure (2 grups).
- La Riera es configura com l’espai públic central, combinat amb un conjunt de
places ubicades a interiors d’illa d’edificis.
- Hi ha possibilitat de millorar les instal·lacions existents (riera, places, parcs, etc.).
- Proper a zones urbanitzables .
- Proper a solars municipals (antic camp de futbol) i a solars privats (antic
escorxador, zona davant “Botijero”). Possibilitat de tenir en compte aquests espais
pera transformar-los en espai públic d’ús comunitari.
- Neteja setmanal correcta.
MOBILITAT I CONNECTIVITAT
- Barri ben connectat amb transport públic: Estació d’autobús molt a prop del barri i
línia d’autobús que connecta el barri amb el centre de Blanes i amb zona de
serveis. (2 grups).
- Bona comunicació per carretera per entrar i sortir del barri: L’avinguda Europa
esdevé eix de connexió (2 grups).
- Hi ha carril bici que connecta amb el centre del poble i amb els camps del Delta de
la Tordera.
- Barri a prop de la platja i del Delta de la Tordera.

Febleses/Amenaces
ESPAI PÚBLIC
- Manca espai públic per jugar. No hi ha espai útil d’esbarjo. Espai per a nens i
nenes i per a gent gran (2 grups).
- Manteniment deficitari de l’arbrat de l’avinguda de Catalunya (ocells).
- Queixes per rates a conseqüència de la riera i d’estar a prop de camps. A vegades
degut a problemes de salubritat a alguns habitatges i a l’incivisme.
- Hi ha zones verdes que requereixen manteniment.
HABITATGE
- Edificis precaris amb mancances. Alguns sense ascensor i amb barreres
arquitectòniques que poden dificultar la vida quotidiana a persones amb mobilitat
reduïda (especialment gent gran) (2 grups).
- Existència de pisos patera (2 grups).
- Zona del barri amb ocupació irregular.
- Pisos turístics al c/ Espronceda que generen soroll i problemes de convivència
especialment a l’estiu i els caps de setmana.
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MOBILITAT
- Aparcament: Pèrdua de llocs d’aparcament sobretot a l’estiu perquè hi aparquen
estiuejants i no hi ha zones d’aparcament reservades per residents. (3 grups).
- El fet de ser un barri d’entrada i sortida de Blanes, a vegades s’originen problemes
de trànsit i velocitat elevada d’alguns vehicles.

EIX SOCIAL

Fortaleses/Oportunitats
-

AAVV forta, amb molt de sentiment de pertinença i amb voluntat d’implicació.
Organitza activitats pel barri com el Mercat de la Ganga. (2 grups).
El barri compta amb diversos equipaments i serveis com l’escola, l’escola bressol,
el centre obert municipal, el CAP o una farmàcia (2 grups).
A prop d’equipaments com la Biblioteca o la Casa del Mar.
Programes específics a les escoles (educació viària, salut).
Serveis Socials proper i programes específics.
Diversitat social i bona acollida .
Població jove.

Febleses/Amenaces
CONVIVÈNCIA I CIVISME
- Manca xarxa social i comunitària. Falten programes de convivència, mediació,
interculturalitat, educadors de carrer (2 grups).
- Manca policia de barri, de proximitat, preventiva (2 grups).
- Vandalisme originat per joves que estan de pas per a desplaçar-se de la zona d’oci
nocturn a l’estació. També es detecten situacions de vandalisme davant bars d’oci
nocturn.
- Algunes episodis xenòfobs.
- Manca de formació en igualtat, diversitat (problema general).
- Manca de civisme (ex: restes de botellon a l’espai públic de l’entrada de l’escola
bressol, brutícia a la riera, etc.).
LLEURE/ESPORTS/CULTURA
- Manca d’equipaments i activitats esportives i de lleure (2 grups).
GENÈRIC
- Baixa formació.
- Dificultat amb l’idioma, especialment les dones.
- Imatge negativa del barri per part de la gent que no hi viu al barri. Percepció
externa que el barri és un gueto.
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EIX ECONOMIA I TREBALL

Fortaleses/Oportunitats
-

Disponibilitat de locals buits.
Diversitat de comerços i servei de proximitat.

Febleses/Amenaces
-

Comerç de proximitat amenaçat per la gran superfície i per les dinàmiques de
consum (compra online) (2 grups).
Falta d’oficines bancàries. El tancament d’oficines bancàries ha perjudicat el barri
(2 grups).
Dificultat laboral, desocupació (2 grups).
Manca de formació de la població.
Probablement més economia submergida.

54

Diagnòstic participatiu del barri de La Plantera – Ajuntament de Blanes

PROPOSTES


Promoure el treball comunitari i en xarxa al barri. Instaurar figures com la
policia de barri (dotant de recursos a la policia local), educadors de carrer, servei
de mediació o agents cívics.



Crear un espai de coordinació professional periòdic (bianual) per conèixer què
es fa des dels diferents serveis municipals. Es podria iniciar una prova pilot en el
marc del projecte “Diagnòstic participatiu de la Plantera” i fer-lo extensiu a tot el
municipi.



Incentivar la ubicació de negocis i serveis al barri aprofitant els locals buits
existents. Prèviament caldria fer un inventari dels locals buits.



Dissenyar un procés participatiu per a definir els usos de l’antic camp de
futbol. L’espai de l’antic camp de futbol és una oportunitat pel barri i pel municipi
en general. S’hi podrien combinar usos diferents per donar resposta a les
necessitats detectades.



Treballar per al manteniment i neteja de zones concretes del barri: entorn de la
zona escolar especialment els dilluns al matí després del cap de setmana, espais
de joc d’infants, riera (problemes de salubritat per rates i ocells)



Fer un inventari dels solars buits i veure possibilitat de fer-hi alguna actuació
comunitària provisional arribant a acords amb els propietaris.



Ubicar un espai jove i un servei d’habitatge per informar sobre programes de
rehabilitació de façanes i vivendes. Aquestes propostes no van ser consensuades
pels participants.
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Annex 2. Informe de l’Activitat amb alumnes de l’escola
Napoleó Soliva
FITXA DE LA SESSIÓ DE TREBALL
Data: 5 de febrer, de 9 a 11h a l’Escola Napoleó Soliva
Assistents: 45 nens i nenes de 6è de primària. Es treballa a les dues aules de 6è.
Objectius:
- Reflexionar sobre el barri (quines activitats fem i on, què pensem de l’espai públic,
què trobem a faltar, etc.). A vegades hi ha espais del barri que agraden molt als
nens i d’altres que no tant perquè són insegurs, perquè queden aïllats o perquè
són poc agradables.
- Conèixer què pensen els nens i nenes del seu barri.
Organització i dinàmica de treball:
-

Presentació de l’activitat. S’explica als nens i nenes que l’Ajuntament està fent
un estudi per conèixer com és el barri de la Plantera i per conèixer què en pensa la
gent que hi viu. Interessa molt conèixer què fan els nens i nenes en el seu temps
lliure (quan surten de l’escola) i conèixer la seva opinió del barri (què troben a
faltar, quines propostes tenen per millorar el barri, etc.).

-

Treball en grups. Es demana als nens i nenes que es posin en grups i que
reflexionin sobre diferents aspectes del barri a partir d’unes preguntes que se’ls
proporcionarà. Es proposa que escriguin les idees a post-its per facilitar la posada
en comú. Preguntes:
o On aneu quan sortiu de l’escola? I els caps de setmana?
o Teniu espais per poder jugar i/o estar amb els vostres amics?
o Què en penseu de la Riera?
o Quines coses trobeu a faltar al barri?
o Com us agradaria que fos el barri d’aquí a 10 anys?

-

Posada en comú (25 minuts). Un portaveu de cada grup explica a la classe les
conclusions del debat i es col·loquen els post-its en un paper gran d’embalar penjat
a la paret. En aquest espai es fa un debat final.

-

Identificació d’espais sobre plànol. Per finalitzar, es demana als nens i nenes
que identifiquin sobre plànol els espais que més els agraden (gomet verd), els
espais que troben perillosos/insegurs (gomet vermell) i els espais que troben
avorrits (gomet blau).

Equip dinamitzador: Cristina Valls i Roser Solà (Idees)
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REFLEXIONS SOBRE EL BARRI
Tot seguit es presenten les reflexions, idees i propostes principals exposades pels
nens i nenes de 6è de primària de l’escola. S’ha fet una lectura del treball realitzat a
les dues aules (veure apartat 4 de l’informe) i es mostra la visió global dels dos grups
que han coincidit en l’anàlisi del barri.
La informació es presenta a partir dels interrogants que es van plantejar als alumnes.

QUÈ FEM QUAN SORTIM DE L’ESCOLA?
En general, quan surten de l’escola els nens i nenes van a casa o a la Riera o places a
jugar. Alguns fan activitats extraescolars a l’escola o a la Ciutat Esportiva. Els caps de
setmana alguns marxen fora però la majoria fa vida al barri.

TENIU ESPAIS PER PODER JUGAR O ESTAR AMB ELS AMICS?
La major part dels nens i nenes consideren que tenen espais on jugar i estar amb els
amics, sobretot es parla de la Riera com l’espai on jugar a pilota. Tanmateix, algunes
nenes expliquen que elles no tenen espais on estar ja que a la Riera sobretot s’hi juga
a futbol i a elles no els agrada. A més diuen que és una mica perillós perquè poden
rebre un cop de pilota. Algun grup exposa que a la nit els parcs fan por.

QUÈ EN PENSEU DE LA RIERA?
En general la Riera agrada i es considera un bon lloc on passar la tarda amb els
amics. Per contra, es considera que és un lloc avorrit amb manca de mobiliari per
jugar.
En relació al seu aspecte, la Riera es veu com un espai brut a causa de les actituds
incíviques d’algunes persones (gent que no recull els excrements dels gossos,
persones que maltracten el mobiliari urbà, brutícia al terra,...). També expliquen la
problemàtica dels ocells a l’estiu (estols d’estornells que embruten la Riera
d’excrements). En la línia del manteniment, alguns troben a faltar papereres i més
il·luminació.
La seguretat també és un tema que plantegen els infants sobretot entesa des de la
vessant del joc de pilota: a la Riera conviuen diferents grups de gent que fan coses
diferents i a vegades hi ha conflictes (perill de rebre un cop de pilota fort per exemple).
Alguns infants manifesten que a vegades hi ha gent d’aspecte perillós que fa por.
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QUÈ TROBEU A FALTAR?
Espais de joc
- En general es troben a faltar espais segurs per jugar a pilota (pista esportiva amb
cistelles de bàsquet i porteries).
- També es troba a faltar un espai amb baranes per fer parkour i un skatepark.
- Mur per fer grafits.
- Tirolina.
Manteniment i espais verds
- En un altre ordre de coses, es troba a faltar il·luminació, fonts d’aigua, flors i
papereres especialment a la Riera que és l’espai més concorregut (també es parla
de la gent incívica que fa malbé les coses).
Seguretat
- Més tranquil·litat/seguretat especialment a la nit.

COM US AGRADARIA QUE FOS EL BARRI D’AQUÍ A 10 ANYS?
D’una banda, els nens i nenes s’imaginen un barri més net i amb més llum.
D’altra banda, els agradaria que fos un barri més segur i amb més vigilància. En
aquesta línia, un grup classe ha prioritzat la vigilància com a proposta més important
per al barri.

IDENTIFICACIÓ D’ESPAIS SOBRE PLÀNOL
A la segona part de la sessió, es va demanar als nens i nenes que pensessin quins
llocs del barri els agraden, quins troben perillosos o insegurs i quins troben avorrits. Es
van repartir sis gomets de 3 colors diferents, cadascun relacionat amb una emoció
(verd=agradable, vermell=perillós, blau=avorrit). L’objectiu era enganxar els gomets a
un plànol i identificar diferents espais i percepcions dels mateixos.
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Tal i com es pot observar en el plànol adjunt, els espais més agradables del barri
segons els nens i nenes són: la Riera, la plaça Càceres, la plaça Medellín, el pati de
l’escola i un solar (cabana) ubicat al costat de la Riera.
Els espais percebuts com a més perillosos i insegurs són la Riera, la plaça Mèrida
i el solar de l’antic escorxador. És interessant observar com la Riera és l’espai que
més agrada als nens però a la vegada el troben insegur com espai de joc (pilotes que
poden anar a la carretera, xuts massa forts que poden fer mal a nens petits o persones
grans, etc.). La plaça Mèrida es considera un espai insegur a resultes que és un espai
llunyà on no hi van.
En relació als espais avorrits, la plaça Badajoz és la plaça/parc que es percep com a
més avorrida. L’altre espai que consideren avorrit és l’escola.

Llegenda:
- Gomets vermells: espais
insegurs i/o perillosos
- Gomets verds: espais que
ens agraden
- Gomets blaus: espais que
trobem avorrits
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BUIDATGES PARCIALS DE LES DUES AULES
A continuació es presenta el buidatge de l’activitat a les dues aules de 6è. S’ha optat
per fer una transcripció literal de les aportacions dels nens i nenes.

GRUP 1 (6è A) 23 alumnes
ON ANEU QUAN SORTIU DE L’ESCOLA? I ELS CAPS DE SETMANA?
- Alguns van a casa i altres a vegades van a comprar xiclets, a la boxa, bàsquet, etc.
- Algun va a Barcelona, altres a casa, a veure familiars, a comprar (caps de setmana
a fora del barri)
- Quan surto de l'escola vaig cap a casa i després vaig a la Riera. Els dissabtes vaig
a extraescolars i els diumenges a la Riera amb els amics. (Grup heterogeni i
només ha respost 1 nen).
- A vegades anem a casa a jugar a la play i unes altres vegades a la Riera o al parc.
Quan surto de l'escola vaig a casa i vaig a la Riera tots els dies.
- A casa, al futbol, a comprar, al parc de la plaça Càceres.

TENIU ESPAIS PER PODER JUGAR I/O ESTAR AMB ELS VOSTRES AMICS?
- Sí, tenim molt espai per jugar amb amics i amigues.
- Sí que tenen llocs
- Ens podem trobar amb els amics a la Riera (és igual pel cap de setmana).
- Sí, tenim espai

QUÈ EN PENSEU DE LA RIERA?
- És una mica "sosa" perquè no hi ha baranes per poder jugar a qualsevol esport
amb pilotes.
- Que parin de jugar a pilota a la Riera perquè ratllen els cotxes i donen cops amb la
pilota a la gent que passa o que està asseguda. (només ha respost 1 nen)
- A vegades és avorrida (perquè no hi ha res) però es pot jugar a fet i amagar i a
"pilla pilla". També surt el tema de la inseguretat: por perquè a vegades hi ha
persones que fan mal, tant a la Riera com al barri en general.
- Un molt bon lloc per passar la tarda amb els amics.

QUINES COSES TROBEU A FALTAR AL BARRI?
- Jocs, cistelles, papereres, bancs, fonts.
- Una font gran, més bancs i arbres nous i més forts.
- Podrien posar una pista d'skate, un parc, arbustos grans per poder jugar a la pilota,
que ho netegin i cistelles de bàsquet.
- Una pista de futbol i de bàsquet. Un parc al costat del consum sobre la sorra, un
parc amb tirolina. Arreglar la pista d'skate, posar ciment en lloc de plaques (parla
d'una pista d'skate que està a fora del barri de la Plantera).
- Trobem a faltar un mur gran per grafitejar i/o un parc de parkour o d'skate.
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COM US AGRADARIA QUE FOS EL BARRI D’AQUÍ A 10 ANYS?
- Més net, que de tant en tant passés la policia (sensació d'inseguretat). I que
posessin baranes, banys mòbils i fonts.
- Que hi hagués una piscina (només ha respost 1 nen).
- Més policia, sensació d'inseguretat.
- Que fos tot molt modern i que hi hagués més vigilància.
- Net, amb més botigues (de joguines i de tot tipus).

GRUP 2 (6è B) . 22 alumnes
QUÈ FEM QUAN SORTIM DE L’ESCOLA?
- Quan sortim de l’escola anem a casa i a vegades als parcs i a la Riera a jugar.
- Fem extraescolars, juguem i estem a casa
- Normalment anem a casa però també anem a les places i a la Riera
- O a casa o a la Riera i places/parcs a jugar, també hi ha nens que fan
extraescolars.

TENIU ESPAIS PER PODER JUGAR O ESTAR AMB ELS AMICS?
- En general sí, però a la nit els parcs ens fan por
- Els nens diuen que tenen espais per poder jugar, especialment a la Riera on
juguen a pilota. Les nenes diuen que elles no tenen espai perquè a la Riera
sempre hi ha nens jugant a futbol, és perillós perquè poden fer mal a nens petits
que també estan a la Riera.
- Sí que tenim espais i podem jugar amb els amics
- La Riera és l’espai on podem jugar

QUÈ EN PENSEU DE LA RIERA?
- La Riera està bé però hi falten coses. A vegades hi ha baralles i està bruta (es
veuen rates). Falta vigilància.
- A l’estiu hi ha molts ocells i està bruta pels excrements d’aquests animals. També
hi ha gent que maltracta la Riera i els bancs (incivisme).
- Està molt bruta perquè la gent l’embruta i hi ha molts excrements de gossos (ens
agradaria que els amos dels gossos recollissin els seus excrements).
- Està molt bruta, hi ha rates. Els seus arbres estan malament i els arbustos mal
arreglats. Hi falta llum.

QUÈ TROBEU A FALTAR?
- Trobem a faltar: parcs, il·luminació, botigues, oficina bancària, tanques, fonts
d’aigua, una escultura que faci bonic el barri. Més flors a la Riera i més papereres.
- Més tranquil·litat i seguretat sobretot a la nit. Sensació d’inseguretat, algunes
persones perilloses.
- Cistelles de bàsquet, skate park (al barri no n’hi ha cap i el que hi ha a Mas Borell
ha quedat obsolet). Espai per fer parkour.
- Balles per fer parkour i un parc. Més fonts.
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COM US AGRADARIA QUE FOS EL BARRI D’AQUÍ A 10 ANYS?
- Ordenat, net, polit i més il·luminat
- Tranquil, més net, amb fonts d’aigua i papereres. Ens agradaria que fos un barri
segur per als nens.
- Més net i polit.
- Que estigués més net, amb més papereres i amb més vigilància.
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Annex 3. Informe del Recorregut participatiu per la Plantera
FITXA DE LA SESSIÓ DE TREBALL
Data: Diumenge 10 de febrer de 2018, de 10 h a 12 h

Assistents: Hi van participar 8 dones d’entre 43 i 73 anys (una d’elles anava
acompanyada de tres nenes) totes de nacionalitat espanyola. Només una s’havia
inscrit prèviament a l’activitat. La resta, o van venir perquè van passar el diumenge dia
3 pel mercat, o bé es van apuntar en el lloc.

Objectius:
Passejada a peu de carrer per identificar i debatre propostes de potencialitats i
aspectes de millora d’indrets clau de l’espai públic, tant des del punt de vista urbanístic
com de la dinamització del seu ús.
-

Identificar sobre el terreny àmbits de millora de l’espai públic
Vincular els aspectes tècnics relacionats amb l’espai públic amb l’experiència
vivencial de les persones que l’utilitzen
Obtenir un mapa de punts clau del territori en els quals realitzar intervencions de
millora

Organització i dinàmica de treball:
A l’inici del recorregut es va proporcionar un quadern a cada participant amb el mapa
del recorregut i un apartat per prendre notes. Tanmateix, el quadern es va utilitzar
només per observar el recorregut i no es van prendre notes.
Es van definir 3 punts d’aturada de l’itinerari. A cada punt es van donar pautes
d’observació i es van identificar temes d’interès. Les dues persones dinamitzadores
recollien els comentaris de les participants en una llibreta.
El recorregut va finalitzar amb un refrigeri a un bar de la plaça Càceres. Inicialment
s’havia previst fer un tancament al Centre Obert Municipal per ordenar les reflexions,
extreure conclusions compartides i fer una avaluació de l’activitat. Tanmateix, les
participants havien de marxar i es va optar per convidar-les a una beguda a un bar.
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MAPA DEL RECORREGUT
Es presenta el mapa del recorregut amb els diferents punts d’observació proposats i
les preguntes orientadores del debat per a cada punt.

Pensar en els usos que fem dels espais, quins llocs ens agraden i quins no i perquè
(quines problemàtiques hi veiem). Temes a tenir en compte:
-

mobilitat i accessibilitat (ens podem moure bé pel barri, hi ha llocs on sigui difícil de
passar-hi amb cotxets o carros?)
seguretat (ens sentim segurs/es, estan ben il·luminats els espais?)
serveis (tenim serveis al barri o hem de marxar per gairebé tot?)
manteniment i neteja (com estan les places i carrers, etc.).
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Temes d’interès: característiques del barri (places petites entre grans edificis).
-

Feu vida en aquests espais? Quina sensació us dona? Facilita les relacions amb la
comunitat i entre persones de diferents edats i orígens?
Quins usos se’n fa (parc infantil)? Està en condicions? Hi ha més espais de joc?
Estan ben distribuïts pel barri?
Hi ha espais de trobada per altres edats: joves, gent gran, etc.?
Els habitatges estan en condicions? Tenen serveis a prop?

Temes d’interès: Comerços i avinguda com espai per descansar, per jugar, etc. Veure
si es detecta un conflicte d’usos. Mobilitat / connexió amb el centre / serveis.
-

- Quins usos fem d’aquest espai? Creieu que està preparat per aquests usos?
Els arbres o la vegetació és adequada?
Hi ha suficients comerços de proximitat al barri? Es promou l’existència de mercats
setmanals? Hi ha promocions o ajudes al diferent tipus de comerç?
Hi ha diferents opcions de mobilitat per als desplaçaments quotidians (amb bus, a
peu, privat, bicicleta)? Està ben connectat amb el centre?
Les voreres tenen una mida adequada per al pas de tothom (cadires de rodes,
cotxets, etc.)? Es prioritza la persona vianant?
Els equipaments i serveis (CAP, Centre Obert, etc.) són accessibles? Hi ha
equipaments i serveis per satisfer diferents necessitats (gent gran, dones,
persones)?

Temes d’interès: Equipaments i serveis (mainada i en general).
-

Els materials utilitzats en els diferents elements de mobiliari urbà són agradables i
adequats per al seu ús i manteniment, i estan col·locats correctament? La
il·luminació és adequada?
Els disseny i la ubicació del mobiliari urbà, vegetació, etc obstaculitza una visió
oberta dels espais (tema seguretat)? El disseny de l’espai evita racons i espais
foscos? A les hores nocturnes hi ha suficient il·luminació?
Hi ha espais abandonats, sense manteniment i bruts, o solars sense construir
relacionats amb recorreguts quotidians de les persones?
Hi ha zones al barri que a una hora determinada perden tota la seva activitat?
Hi ha espais socialment conflictius (amb grups dominants, delinqüència, etc.) que
no es gaudeixen lliurement?
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APORTACIONS CIUTADANES
INICI DEL RECORREGUT: de l’escola, Av Catalunya, camí de la plaça
Mèrida
Des de la rotonda amb Pablo Neruda fins a la carretera de
Malgrat sensació d’abandonament. Reflexions de les
participants:
- Aquest tram de la Riera està malmès
- Han tret alguns bancs que hi havia col·locats en forma d’u
per facilitar la conversa, per substituir els que s’havien fet
malbé a l’altra costat de l’avinguda.
- No es neteja amb la mateixa freqüència.
- Falten aparcaments per a bicicletes. Els que hi ha no són
suficients. És un mitjà de transport que la població de la
Plantera fa servir molt.
- El carril bici s’acaba a la rotonda amb Pablo Neruda i no
continua més enllà. Es proposa que el carril bici tingui
continuïtat per poder connectar amb zona camps i zona
SAFA.
- Contenidors mal col·locats davant parada de bus que no
permeten tenir bona visibilitat als vianants per creuar el
carrer.
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PUNT 1. PLAÇA MEDELLÍN
En aquest punt es parla de les places interiors del barri (especialment la Plaça Mèrida i
la Plaça Medellín).
Sobre la Plaça Mérida
 En relació a la Plaça Mèrida, les persones participants no hi van mai. No s’hi fa
vida. No convida a estar-s’hi perquè a part del parc infantil no hi ha res més.
 Façana amb locals en planta baixa ocupats. L’interior d’illa tancat on donen
aquests locals està molt brut perquè les persones que hi viuen tiren les deixalles.
 Sensació d’inseguretat. Alguna persona comenta que en aquesta plaça no hi
passa la policia.
Sobre la Plaça Medellín
 Plaça amb més vida, el veïns del barri hi van. Hi ha un bar i els pares i les mares
poden estar allà mentre els infants estan al parc. Els bars i comerços atrauen gent,
fa que hi hagi més moviment.
 A vegades els nens hi juguen a pilota (tot i que està prohibit) i acaben donant cop
de pilota als cotxes i vianants. Aquesta reflexió es complementa amb el fet que al
barri no hi ha llocs per jugar a pilota.
Antic escorxador
Des de la plaça Medellín s’observa el solar de l’antic escorxador, ara abandonat. La
zona està mal il·luminada i hi ha sensació d’inseguretat. Sobretot de nit és una zona
que fa por, perquè no hi ha llum.
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PUNT 2. Avinguda Catalunya [de Pablo Neruda cap al centre)

En aquest punt d’observació es reflexiona sobre diferents temes.
Sobre la Riera
 Aquest tram de la Riera és l’espai més concorregut del barri.
 No hi ha espais de joc pels nens i van a la Riera a jugar a pilota. Això fa que la
gent no pugui passejar.
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PUNT 3. Plaça Càceres i Centre Obert
El darrer punt d’observació va ser la Plaça Càceres, es va comentar que és un espai
on s’hi fa vida però caldria millorar els espais interiors. Concretament es proposa posar
tanques al voltant del parc infantil.

REFLEXIONS GLOBALS DE BARRI
En aquest apartat es presenten reflexions de les participants sobre diferents àmbits del
barri, que no fan referència concretament a cap dels punts d’observació analitzats.
Convivència i comunitat
 Les dones grans opinen que el barri ha canviat molt. Abans tothom es coneixia,
eren com una família, i ara no. Ara cadascú va més per lliure. Hi ha poca
convivència, però es coexisteix bé. No hi ha conflictes entre persones de diferents
orígens.
 Algunes persones assenyalen que l’AAVV no representa tots els veïns, que és una
associació tancada, poc oberta a noves propostes i iniciatives.
 Sensació que falta xarxa de barri. Moltes persones grans soles que necessiten
companyia.
 Alguna persona explica la situació de pobresa de famílies que viuen al barri.
Civisme
 L’incivisme d’algunes persones es veu com un dels problemes principals del barri
(embrutar la Riera, malmetre mobiliari urbà, no recollir els excrements dels gossos,
etc.). En aquest sentit es proposa fer una campanya de civisme i agents cívics al
carrer per informar.
Seguretat
 Inseguretat: hi ha qui diu que és una “ciutat sense llei”, però reconeixen que passa
molta policia.
Espais per a infants, adolescents i joves
 No hi ha espais que facilitin la trobada entre persones dels barri. Es podria fer un
centre cívic.
 Es podria fer un skate park o arreglar alguna zona de jocs per infants i joves.
 No hi ha espais per a joves (només parcs infantils, però no per nens a partir de 10
anys). A l’estiu van al pati de l’escola (tot i que no està obert, salten).
 Es proposa disposar d’un local social que sigui un punt de trobada per nens i joves
(on poder estar, jugar al futbolí, fer-hi activitats, etc.).
Neteja i manteniment de l’espai públic
 L’Ajuntament neteja molt sovint (dos dies a la setmana). Tanmateix per poder
netejar es requereix no aparcar els cotxes a la Riera en una franja horària els dos
dies de neteja.
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S’observen algunes voreres en mal estat i no adaptades a persones amb mobilitat
reduïda.

Mobilitat
 Hi ha autobusos que connecten el barri amb el centre. Passen dues línies de bus.
S’atura cada 30 minuts. Tanmateix, la línia que connecta amb el centre dona tota
la volta al poble fins arribar al centre. Es demana més freqüència de pas i línia més
directa.
 Queixes per l’elevat cost de l’autobús. Preus: 1,85€ la línia 1 i 1€ la línia 2.
Activitat econòmica
 En els darrers anys han tancat comerços que donaven vida al barri. També han
tancat oficines bancàries (només hi ha un caixer automàtic). Hi ha opinions
contradictòries sobre l’obertura d’un gran supermercat (hi ha qui pensa que pot
complementar l’oferta del barri i hi ha qui considera que l’obertura del supermercat
ha fet que botigues de barri tanquessin).
 Es valora molt positivament el mercat de segona mà, en canvi el mercat del
dissabte no funciona ja que cada vegada hi ha menys parades.
 El que no poden comprar al barri, es desplacen al centre del poble. Hi van amb
autobús.
 Es necessitarien incentius per al comerç, pensar en estratègies per incentivar que
al barri hi hagi locals comercials, serveis, etc.
 Tothom coincideix en dir que els comerços donen molta vida. La xurreria o la
pastisseria Marina són locals que criden ....
Festes i activitats del barri
 Hi ha opinions divergents sobre les festes del barri. El darrer any es van ajuntar les
festes del barri dels Pins amb les festes de la Plantera per promoure una major
participació i fer més activitats. Les activitats es concentren a l’antic camp de futbol.
Algunes de les participants a l’itinerari es van mostrar crítiques i van proposar que
es fessin activitats al barri, almenys que es combinés la ubicació de les activitats o
es fessin activitats en paral·lel. Tanmateix, algú explica que es va decidir ajuntar
les festes per la poca implicació dels veïns.
 El Carnaval s’assaja a l’escola. Abans es feia l’enterrament de la sardina (molt
reconeguda, molta gent anava a la Plantera a veure-ho), ara aquesta festa es fa al
centre del poble.
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Annex 4. Informe del Taller amb dones “EL MAPA DEL NOSTRE
BARRI” (parlem de com ens movem pel barri, en quins espais ens sentim
segures, on juguen els infants,...)

FITXA DE LA SESSIÓ DE TREBALL
Data: Dijous 14 de febrer de 10h a 12h al Centre Obert Municipal
Assistents: Van participar 6 dones d’entre 29 i 57 anys de diferents nacionalitats
(espanyola, italiana, senegalesa, gambiana). Al final de la sessió es va incorporar un
home com a representant de l’Associació d’Immigrants Sa Forcanera. Dues de les
dones participants van assistir com a representants de l’AMPA de l’escola Napoleó
Soliva i de l’Associació de Veïns del barri.
Presentació: Les dones acostumen a tenir un major coneixement del que passa als
barris i de les necessitats del veïnat (infants, joves, gent gran), ja que encara solen ser
les màximes responsables de les feines de la llar i de la cura de les persones.
El mapa perceptiu permet fer visibles els límits físics o socials que impedeixen l’ús
d’alguns espais i identificar quines qualitats fan que es puguin gaudir amb seguretat.
Permet situar aquells espais que utilitzem perquè resulten agradables i també aquells
espais que no utilitzem perquè fan por o perquè hi ha algun dificultat.
Aquesta metodologia està inspirada en la publicació de Col·lectiu Punt 6 “Dones
treballant. Guia de reconeixement urbà amb perspectiva de gènere).

Objectius:
- Fer un mapa individual amb les percepcions dels espais del barri que més
s’utilitzen i més agraden i aquells que no, amb els arguments.
- Llistat dels espais considerats més agradables i els espais que es consideren més
aliens.
- Mapa consensuat on es poden visualitzar els espais amb les percepcions i
argumentacions.

Organització i dinàmica de treball: La dinamitzadora presenta els objectius del taller
i contextualitza la sessió en el projecte que s’està duent a terme al barri.
En primer lloc, es demana a les participants que facin un mapeig dels seus itineraris.
En un color marquen els itineraris i les parades en un mapa. Identifiquen on van a
comprar, on es troben, on juguen els nens, etc. Posteriorment es comparteixen els
itineraris individuals i els usos dels espais.
La segona part del taller, es va demanar a les participants que identifiquessin en un
plànol (amb gomets o retoladors) els espais del barri on se senten més a gust i que
més utilitzen (positius) i aquells que resulten insegurs o prefereixen no passar
71

Diagnòstic participatiu del barri de La Plantera – Ajuntament de Blanes

(negatius). Es va demanar a les participants que expliquessin els motiu pels quals han
decidit marcar els espais. Es va obrir un debat i es van recollir totes les aportacions.
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ITINERARIS
En general, les dones participants assenyalen els mateixos recorreguts i parades. Les
dones van marcar sobre plànol com es mouen pel barri, principalment entre el carrer
Plantera i el carrer Pablo Neruda, ja sigui a la Riera o a les places interiors:

-

-

La Riera: Espai de jocs dels nens i
nenes, espai per passejar i estar.
També s’hi va a comprar.
Escola: On porten els fills/es
Plaça Càceres: espai de joc

Destaca la zona de les places Mèrida i
Medellín com un espai on no s’hi va a
fer cap activitat.

PERCEPCIÓ DE L’ENTORN
La part més extensa de la sessió va consistir en identificar sobre plànol els espais més
concorreguts i la percepció sobre els mateixos. Es van repartir gomets de dos colors
diferents per marcar els llocs que més agraden (color verd VD) i els llocs que menys
agraden perquè troben més insegurs (color vermell VM).
A continuació s’explica la percepció de les dones sobre diferents espais del barri:
Escola (2 VM + 1 VD)



Valoració positiva de l'escola i de les activitats que s'hi fan. El pati de l'escola pot
ser un espai de joc en horari no escolar però cal pensar com organitzar-ho (s'havia
provat de fer patis oberts el cap de setmana que no van acabar de funcionar).




En alguna ocasió s'ha detectat venda de droga al voltant de l'escola (1persona).
Brutícia al voltant de l'escola, especialment el dilluns, quan hi ha deixalles
relacionades amb l'oci nocturn del cap de setmana.

Carrer Astúries (2 VM)




Excrements de gossos i brutícia.
Pas de joves que van de l'estació a la discoteca i que fan actes vandàlics (trencar
retrovisors, etc.). També afecta a la Riera.
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Plaça Mérida (2 VM)



Lloc on no s'hi va perquè no hi ha comerços ni bars. També sensació d'inseguretat
per l'ocupació de les plantes baixes.

Plaça Càceres (3 VD i 1 VM)



Plaça segura per poder jugar.



El parc infantil es considera perillós perquè no està tancat i els infants poden anar
a la carretera. A més, el paviment és irregular i quan plou s'hi fan bassals. Els jocs
es consideren inadequats.



A la plaça hi ha una associació de cànnabis i això comporta que hi hagi gent que
consumeixi, fet que genera incomoditat a les persones que van allà amb els seus
fills.



Problema de civisme: algunes persones que utilitzen aquesta plaça no recullen les
seves deixalles. També hi ha problemes amb els excrements de gossos.

Riera (5 VR i 2 VM)



La Riera és un espai bonic. Punt d'encontre entre persones de diferents edats i
orígens.



No hi ha papereres. Problema de brutícia relacionada amb els ocells sobretot a
l'estiu.



Conflicte d'usos entre els nens que juguen a pilota i la gent que passeja o seu als
bancs.




Els contenidors ubicats davant la verduleria redueixen la visibilitat dels vianants.
Al final de la Riera (del carrer Pablo Neruda a carrer Rovira i Virgili): acumulació
d'aigua. No se'n té cura i quan plogui hi ha rates i males olors.

Antic camp de futbol (2VM i 1 VR)




Té potencial com espai de joc i esportiu a l'aire lliure.



Està molt brut i s'utilitza com si fos un pipican, hi ha vidres, etc. L'utilitzen sobretot
els joves i no acompanya que vagin nens més petits.

Podria ser un recurs pel barri. Es proposa dignificar l'espai i fer-hi un local (?).
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Reflexions globals sobre el barri




Barri on es viu bé i hi ha bona convivència.



Sensació que en els darrers anys ha empitjorat la convivència al barri. Hi ha
conflictes a l'espai públic sobretot a l'estiu quan hi ha més gent al carrer.



Percepció que abans la criança dels infants era més compartida, de la comunitat, i
ara hi ha la sensació que és més individual.



Algunes famílies no porten els fills/es a l'escola del barri perquè hi ha molta
d'alumnat d'origen immigrant.



Hi ha un problema de racisme al barri. No hi ha relació entre les comunitats i s'ha
perdut el contacte entre gent.



Es troben a faltar espais de trobada que fomentin el coneixement, l'intercanvi, la
cohesió.



Falta informació dels recursos i espais i relació entre l'Ajuntament i els veïnes i
veïns de la Plantera.




Desconnexió entre l'Associació de Veïns i la ciutadania.

La interculturalitat pot ser una potencialitat.

Necessitat de fer barri. Falten espais de trobada.
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Annex 5. Material comunicatiu
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