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18.5 PROCESSOS PARTICIPATIUS.  

18.5.1 PARTICIPACIÓ DE CIUTAT 

 

          
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. QÜESTIONARI ONLINE: 

1. BLOC 1. INTEGRACIÓ DE LES RIBES DEL TER  

2. BLOC 2. DEVESA HISTÒRICA  

3. BLOC 3. ACCESSIBILITAT I CONNEXIÓ AMB LA CIUTAT.  

4. “QUÈ VOLDRÍEU FER A LA DEVESA”.  

2. JORNADA DE DEBAT CIUTADÀ 

3. ENQUESTA-TREBALL DE CENTRES DE SECUNDÀRIA 

4. ENQUESTA TELEFÒNICA 

5. INFORME GENERALITAT: DIRECCIÓ GENERAL D’ARXIUS, BIBLIOTEQUES, 
MUSEUS I PATRIMONI  

6. INFORME GENERALITAT: DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
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CONCLUSIONS PROCÉS PARTICIPATIU:     qüestionari online BLOC 1 
 
 
BLOC 1.1  FRANGES DE CONNEXIÓ 
 

 Connexió: 
o Connectar ciutat i riu. Que la ciutat no doni l’esquena al riu 
o Connectar Devesa i riu. 
o No crear una barrera vegetal amb el bosc de ribera 

 Caràcter de l’espai: 
o Espai naturalitzat. No a les infraestructures permanents. 
o Prioritzar l’ecologia, la biodiversitat i la protecció de les lleres del riu. 

 Usos preferits: 
o Terrasses, restaurants, guinguetes 
o Recorreguts: passejar, bicicletes, córrer 
o Esports 
o Espais de pic-nic, espais on passar-hi el dia.  
o Interpretació de la natura 
o Espais per instal·lar-se a la vora del riu 

 Aparcaments: 
Dos respostes prioritàries: 
o No reduir el nombre d’aparcaments gratuïts de la zona, si es treuen els aparcaments donar alternatives 
o Treure els aparcaments 

 
BLOC 1.2  OBERTURA AL TER 
 

 Usos preferits: 
o Terrasses, restaurants, guinguetes 
o Espais per gossos 
o Recorreguts: passejar, bicicletes, córrer 
o Jocs infantils 

 Usos no desitjats: 
o Patins 
o Futbol sala  
(en general practiques esportives que impliquin superfícies dures i construccions permanents) 

 Usos amb valoracions positives i negatives similars: 
o mercat 
o basquet 
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CONCLUSIONS PROCÉS PARTICIPATIU...qüestionari online BLOC 2 
 
 
BLOC 2.1  ESTRUCTURA ARBRADA DEL PARC 
 

 Mantenir les arbres del passeig                20% 
 Formalitzar un parc acollidor, sol, llum i zones verdes vegetades            16% 
 Buidat progressiu de els illes                 15% 
 Evitar riscos i vetllar per la salut de l’arbrat                 8%  
 Repensar els jardinets                     5% 
 Recuperar el camp de Mart                   5% 
 Urbanitzar els passeigs                    5% 

 
 
BLOC 2.2  PASSEJOS ARBRATS 
 

 Pavimentar vials                49% 
 Planificar i millorar el sistema de reg               10% 
 Millorar la il·luminació               10% 
 Sí a la tala d’arbres per millorar el conjunt (en base a un estudi tècnics)      20% 
  
 No talem arbres             13% 

 
BLOC 2.3  CAMP DE MART – zona equipaments esportius 
                               valoració sobre 10 

 Es proposa completar els equipaments esportius amb  
o Parc urbà de salut                9  
o Parc infantil                 7 
o Rocòdrom                    6 
o Centre de BTT                                     5 

 Equipaments esportius que desvetllen més oposició 

o Pistes de bàsquet                4 

o Camp de futbol7                3 

o Pistes de pàdel                 2 

o Pista de patinatge                3 

o Pistes de tennis                 1 

o Camp de futbol                 1
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CONCLUSIONS PROCÉS PARTICIPATIU: qüestionari online BLOC 3 
 
BLOC 3.1  EXCLUSIÓ DE COTXES AL PARC 
 

 83% respostes a favor...25% condicionades a creació d’aparcaments perifèrics 
 
BLOC 3.2  CONNEXIÓ AMB LA CIUTAT 
 

 Carrers prioritaris: 
o Ronda Ferran Puig i Figuerola 
o Pont de sant Feliu 
o Passera de Fontajau 

 
 Comentaris: 

o Llum, seguretat i senyalització (passera sobretot)...............................35% 
o Fer totes les connexions.....................................................................30% 

 Ramon Folch 
 Pont de la barca 
 Auditori 
 Palau de Fires 

o Poseu-hi fonts................................................................................... 10% 
o Millorar la passera: es fa inacabable, estreta, mal il·luminada..............12% 

 
BLOC 3.2  LA COPA 
 

 Posar-hi el mercat..........................................................................................55% 
 Fires, barraques, concerts...............................................................................15% 

 
 Comentaris: 

o Posar-hi ombra..................................................................................35% 
o Connexió Barri Vell 
o Auditori a l’aire lliure tipus Grec 
o Hotel Inform: quiosc, bar,... 
o Treure l’aterrassament de l’espai 
o Fora la mota 
o Sona verda, ombra, cadires, migdiada... 
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CONCLUSIONS PROCÉS PARTICIPATIU: què vols fer a la Devesa? 
 

 Passejar: 
amb seguretat (llum nit i dia / vigilant de la Devesa / control gossos / control bicis) 
amb il.luminació (nit/dia) 
amb els nens 
sense gossos 
amb accés/vistes al riu 
camins confortables i accessibles (a tothom + discapacitats) 
connectivitat Ribes Ter, Hortes, Auditori 
amb zones d'aigua 
amb gespa 
amb fonts 
que es faci un bon manteniment i neteja 

 Practicar 
córrer - circuit 
bici 
patinar 
esport a l'aire lliure 
atletisme 

 Activitats i lleure 
en família 
prendre el sol a la gespa /tumbones 
llegir a la gespa 
música concerts teatre cinema 
picnic 
prendre el sol - que es tallin arbres 
bar-terrassa-restaurant-carpes d'estiu 
jocs infantils com a Domeny o més grans 
gaudir del riu 
biblioteca a prop 
tirolines/rocòdrom/skate 
parc d'escultures 

 Gossos 
espai adequat pels gossos tancat 
que no hi hagi brutícia i no vagin sense lligar 

 Aparcar 
que no hi hagi vehicles a la Devesa però cal resoldre tema aparcaments 
alguns demanen poder aparcar  

  Imaginari  
que sigui un parc amable, agradable, que hi hagi "ambient", gent i activitats, per 
gaudir en família 
que s'agafi com exemple els parcs europeus Hyde Park... - parcs de Berlin Tiegarten  
que s'agafi com exemple el Central Park de NYC 
parcs de gespa i catifes verdes com a Europa  
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CONCLUSIONS PROCÉS PARTICIPATIU..................Grups Debat 
 

BLOC 1. Integració del riu a la ciutat /Esplanades de transició 
 

EL RIU 
 Ús nàutic del riu /activitat lúdica al riu 
 Espai accessible vora el riu 
 Conservar el màxim de plàtans d’aquest àmbit 

 

LES ESPLANADES DE TRANSICIÓ 
 Posar-hi un car/restaurant 
 Posar-hi un amfiteatre adaptat a la topografia 
 Crear espais d’ombra a les Esplanades 
 Desaparició del vial perimetral i els cotxes 
 Les Fires i el Mercat s’daptaran a l’espai resultant i no pas al revés 
 Fora el mercat de les Esplanades 
 No instal·lacions i, en tot cas, les mínimes imprescindibles i lligats al caràcter lúdic/esportiu del parc 
 Cal compensar aparcaments 

 

BLOC 2. Elements patrimonials 
 

ESTRUCTURA ARBRADA 
 Confiar en el criteri dels tècnics  
 Rehabilitar els jardinets “imprescindible” 
  
 Gestió forestal respectuosa mantenint la configuració actual i petits buidatges progressius i programats per esponjar,  
 Manteniment i cura de la vegetació actual, eliminar arbres malalts i deixar entrar llum 
 Mantenir els jardinets actuals 

 

PASSEJOS PRINCIPALS 
 Secció adequada 
 Pavimentació d’acord...però només PART del vial  
 Emprar paviments tous i integrats 
 Es valora positivament facilitar l’accés a cadires de rodes i altres problemàtiques 
 Més il·luminació  
 Millorar el reg 
 Més neteja i més vigilància 

 
ILLES D’ARBRES 

 Fer passejos/corriols enmig de les illes 
 Aprofitar els buidats actuals i ampliar-los pr deixar entrar llum 
 Habilitar-hi espais de lectura, bancs, zones d’aigua,... 
 Sí al buidatge, però sobretot que es garanteixi el posterior manteniment 

 
 No al buidatge: parlem d’un espai natural i no d’una explotació (!!!) 
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CAMP DE MART- equipaments 
 Posar la Fira de Mostres a la carretera BCN, connectada amb l’aeroport, per poder AMPLIAR l’AUDITORI i posar-hi 

APARCAMENT 
 Camp de futbol traslladat a la zona esportiva 
 No ampliar més zones tancades d’equipaments 
 CAP esport més fora de la franja esportiva  

 

CAMP DE MART- espai lliure 
 Tractament uniforme del Camp de Mart 
  No cal donar-li usos específics: deixar-lo per usos ocasionals d’activitats a la fresca, cinema, concert... 
 Camp de futbol traslladat a la zona esportiva 
 Una terrasseta amb bar(?) 

 

 Cap instal·lació fixa nova al Camp de Mart 
 Revisar la concessió de la Fira de Girona i els espais que ocupen 

 

BLOC 3. Accessibilitat 
 
CONNEXIÓ AMB LA CIUTAT 

 Aconseguir recorreguts on els vianants accedeixin a la Devesa sense adonar-se’n...sobretot: 
o  Devesa-Barri vell,  
o Devesa-Ronda Ferran Puig  
o Ramon-Folch-caseta Devesa-Copa 
o Devesa-Güell 

 Bé els aparcaments integrats a la devesa però que tingui ús de parc i no d’aparcament 
 Fomentar Fontajau-Devesa-ciutat 
 I si es fan 4 carrils enlloc de 2 vora la Sala de Ball??? Per evitar congestionar circulació... 
 Eix Devesa-Miquel de Palol-Parc central-parc del Migdia 
 Millorar accessos per bici – vianants 
 Reduir trànsit al voltant Devesa 

 
LA COPA 

 Potenciar-hi l’accés com a entrada al a ciutat 
 Conservar-rebabilitar-donar ús a l’Hotel Inform 
 Eliminar el talús 
 Eliminar grades.... 
 Aprofitar les grades per fer-hi un amfiteatre tipus teatre Grec 
 Canviar la pavimentació 

 
 Aparcament entre setmana i activitats lúdiques el kds 
 Més neteja, més il·lumianció, més vigilància 
 Posar-hi un skate(?) 
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CONCLUSIONS PROCÉS PARTICIPATIU..........enquesta instituts 
 
 
Espai prioritari d’actuació 
 

 Jardinets /plàtans 
 
Actuació més necessària 
 

 Accessibilitat/mobilitat 
 
Què fas a la Devesa? 
 

 Jardinets /plàtans 
 
Actuació més necessària 
 

 Fires...............................................................................................................34% 
 Passejar..........................................................................................................26% 
 Mercat..............................................................................................................8% 

 
Què t’agradaria fer-hi? 
 

 Vull un parc....................................................................................................40% 
 Fonts 
 Wifi 
 Netejar-lo 
 Esports: carril bici/recorregut running/paddel/ tennis/paintball/skate/circuït de salut/football 
 Restaurant/bar 
 Lavabos  
 Tirolina gegant/jocs d’escalada/pista de gel/patinatge 
 Illes d’arbres amb zones d’herba 
 Aigua/anar amb barca 
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CONCLUSIONS PROCÉS PARTICIPATIU.......enquesta telefònica 
 
Coneix o ha sentit parlar del procés participatiu?.......................................................... SI         43% 
 
Cas de saber que hi ha un qüestionari, l’ha contestat?.................................................. SI         23% 
 
Coneix la pàgina web del PE Devesa?.......................................................................... SI           9% 
 
Cas de saber conèixer-la, hi ha participat amb aportacions?......................................... SI           3% 
 
Quan vas a la Devesa? (en triaven 3) 
 

 Fires...............................................................................................................55% 
 Mercat............................................................................................................37% 
 Passejar..........................................................................................................31% 

 
Hi deixem el mercat?................................................................................................... SI         90% 
 
Hi deixem barraques?.................................................................................................. SI         76% 
 
Hi deixem gossos?...................................................................................................... SI         60% 
 
Hi deixem futbol de kds ?............................................................................................ SI         92% 
 
Hi deixem Fires ?......................................................................................................... SI         96% 
 
Hi deixem Fira de Mostres ?........................................................................................ SI         93% 
 
Què hi vols al Camps de Mart – zona equipaments? (en triaven 2) 
 

 Circuït de salut...............................................................................................39 % 
 Bàsquet..........................................................................................................37 % 
 Futbol.............................................................................................................31% 
 Rocòdrom.......................................................................................................20% 

 
 Skate 
 Gimnàs 
 Pista d’atletisme 
 Beisbol 
 Pista polisportiva 

 
Què hi vols al Camps de Mart – espai lliure? (en triaven 2) 
 

 Cinema/teatre a l’aire lliure............................................................................38 % 
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 Concerts........................................................................................................37 % 
 Gimnàstia i esports gratis a l’aire lliure............................................................35% 

 
 Skate 
 Gimnàs 
 Pista d’atletisme 
 Beisbol 
 Pista polisportiva 

 
Què hi vols a les illes de la Devesa – interior?  
 

 Jocs i espais infantils.....................................................................................47 % 
 Picnic............................................................................................................36 % 

 
 Deixar que els espais lliures i que siguin polivalents 
 Taules de ping-pong 

 
Què hi vols a la Copa ? 
 

 Concert, cinemes, circ, castells......................................................................43 % 
 Mercat. fires...................................................................................................28 % 

 
 No fer-hi res 
 Deixar-lo com a zona verda per passejar i descansar 
 Aparcaments 

 
Objectiu prioritari de la reforma del Parc ?  
 

 Accessos.......................................................................................................43 % 
 Plàtans/illes...................................................................................................36 % 
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CONCLUSIONS PROCÉS PARTICIPATIU......INFORME PATRIMONI 
 

Objectiu del PE:  
 posar en valor les estructures del jardí històric 
 facilitar les tasques de manteniment 

 

BLOC 1  Massa arbòria de formació ARTIFICIAL a raó de la intervenció humana 
 

 Franja de transició MENOR 
 No es pot prioritzar la riberització si això implica un excés de transformació de l’actual arbreda 
 No s’invalida el plantejament d’un jardí més obert a la vora del riu 
 Eliminació del vial de trànsit rodat per adaptar aquesta franja a l’ús de lleure, esport i passeig 

 
BLOC 2   
 

 No té 6 illes, en té més! (fins el riu) 
 Buscar mesures de millora dels arbres al servei de garantir la isotropia del parc 
 Camp de Mart: espai unitari 

o Estendre el canal de rec a tot el perímetre 
o Urbanització de passeigs amb pavimentació puntual per: 

 Fomentar usos de parc i jardí 
 Garantir la permeabilitat vora els arbres 

 Rehabilitar íntegrament els jardins francesos i el Camp de Mart, estendre el canal per la cara sud millorant el seu rec 
permanent com era antigament 

 Garantir la percepció actual de la massa arbòria -buidatge de les illes qüestionat - atenent les necessitats de la 
massa d'arbres sense fer tales a matarrassa 

 Eliminar l'actual vial de trànsit rodat - jardí més obert vers la vora del riu 
 

 BLOC 3   
 

 Poca definició, cal precisar 
 Connexions Devesa prioritàries: 

o Ciutat 
o Barri Vell 
o Jardins francesos 

 Millora d’aparcaments 
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CONCLUSIONS PROCÉS PARTICIPATIU...INFORME TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

 Justificar l’exclusió del sistema d’equipaments de l’àmbit 
 Ajustar-se als requisits dels articles 67 i 69 de la LUC  
 Facilitar les tasques de manteniment 
 Ajustar la superfície de l'àmbit o justificar-lo 

 
 
BLOC 1  CAL AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA 
 

 Bosc de ribera: 
o No animals domèstics 
o No camí de sirga sinó aproximacions puntuals perpendiculars al riu, com miradors 
o No il·luminació/artificialització 

 Eliminar l’escullera i ampliar el bosc de ribera sense afectar l'actual franja de bosc de ribera 
o Objectius sector 1: es consideren adequats a les directrius XN2000 
o Allargar la cota actual vora riu per continuar a nivell de capa freàtica 

 Eliminació del vial de trànsit rodat per adaptar aquesta franja a lús de lleure, esport i passeig 
 
ACA 
 

 Vigilar al capacitat portant del terreny de la mota 
 Atenció a l’afectació de flora i fauna que s’afecti a raó de les obres i que caldrà restituir (XN2000) 
 Millorar la naturalització del riu i la vegetació associada a la zona de confluència Ter-Güell 
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RESUM DE LES APORTACIONS 
 
El ciutadà opta per un PARC: 

•Per passejar, passar el dia, lleure en família 

•Il·luminat, segur, net 

•Fer esport: córrer, caminar, bici 
 
 
El ciutadà prioritza: 

•Connectivitat amb la ciutat  

•Manteniment i salut de l’arbrat 

•Espais de jocs per nens 

•Espais de restauració per adults 
 
 
El ciutadà valida principalment: 

•La regeneració del parc  

•La connexió ciutat-riu i l’enderroc del mur actual 

•L’exclusió de cotxes a l’interior del Parc 
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18.5.2 JORNADA DE GÈNERE 



Col·lectiu Punt 6 SCCL 
Blanqueria 9, local 2, 08003 Barcelona 

colectivopunto6@gmail.com – punt6.org – Tel. 93 310 16 55 
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L’Ajuntament de Girona està elaborant un Pla Especial del Parc de la Devesa. Per ajudar a 
la redacció del pla s’ha desenvolupat un procés participatiu amb les següents activitats: 

- Una enquesta telefònica a l’atzar a 191 homes i 212 (52.6%) dones, amb els 
resultats de la qual de moment no s’han fet un creuament de totes les respostes amb 
la variable sexe. Les persones redactores n’han tret dues conclusions de gènere en 
aquesta enquesta: 

o Que hi ha el doble de dones que homes a qui agrada anar al mercat a la 
Devesa 

o Que hi ha el doble d’homes que de dones que practiquen esport a la Devesa 
(no sabem a quines hores) 

- Una enquesta al web amb un qüestionari de 3 blocs en la que hi ha participat 1.346 
homes i 963 dones, però sense segregar ni analitzar les respostes per sexe. Aquesta 
enquesta ha donat 1.565 comentaris lliures que aporten informació qualitativa. 

- 3 tallers presencials de debat i 1 de general al final, amb una baixa participació i 
sense dades diferenciades per sexe: 28 participants. Tot i que les fotos mostren que 
la majoria de persones assistents eren homes. 

- Instàncies de suggeriments de l’AA.VV. Devesa, d’un enginyer de camins, de 2 
homes particulars no experts, i del Col·legi d’Arquitectes. 

A part de les activitats del procés participatiu s’han elaborat els següents informes: un 
informe de patrimoni, un informe sobre l’estat de l’arbrat, un informe ambiental i un informe 
de mobilitat. És en aquest darrer informe on es va incloure un petit apartat sobre com la 
mobilitat és diferenciada per gènere. 

És a partir d’aquí que sorgeix la demanda de fer un taller participatiu amb dones de Girona 
per incloure el seu coneixement del parc de la Devesa i enriquir les dades qualitatives que 
ajudaran a definir aspectes del Pla Especial. 

Tot i així, volem remarcar que la perspectiva de gènere hauria de ser transversal a tot el 
procés participatiu, i que incloure aquesta perspectiva de gènere en tot el pla requeriria 
respondre a qüestions de gènere en relació a altres variables com l’edat, procedència, 
condició econòmica, diversitat funcional, etc., tant en la convocatòria com en el temes 
tractats al procés participatiu, com en les propostes i el procés de disseny del pla. 

D’aquest procés participatiu se’n fa el tancament devolutiu amb una Audiència Pública el 
proper 24 de maig. 

rperalta
Rectángulo
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El concepte gènere fa referència als diferents rols, responsabilitats i atribucions socials que 
s’assignen a dones i homes pel fet de pertànyer al sexe femení o masculí. El gènere es 
construeix socialment, és a dir, els estereotips, comportaments i relacions entre dones i 
homes han estat assignats històricament per la societat i no tenen una relació directa amb el 
sexe biològic. Per tant, es poden canviar amb el compromís de la societat per avançar cap a 
la igualtat. El gènere imposa límits socials sobre allò que podem fer com a dones i homes, i 
també sobre el comportament que s’espera de nosaltres. Moltes vegades aquestes 
expectatives es tradueixen en estereotips de gènere, així com en la manera en què es 
configura el nostre entorn, l’espai públic, les ciutats i els territoris on vivim. 

L’urbanisme és la disciplina que treballa per planificar i construir els nostres barris, pobles i 
ciutats. Engloba una àmplia varietat d’espais que inclouen l’habitatge, l’espai públic, els 
equipaments, el transport i l’entorn. Aquests elements són el suport físic de la vida 
quotidiana: la manera com estan dissenyats, on s’ubiquen o els serveis que ofereixen 
influeixen directament en les nostres condicions de vida. 

Tradicionalment l’urbanisme s’ha considerat una matèria neutra, és a dir, que la manera de 
dissenyar els diferents espais no beneficiava ni afectava cap persona o col·lectiu. Però, des 
del feminisme aquesta neutralitat s’ha qüestionat; vivim en una societat desigual en què les 
persones tenim diferents oportunitats i obligacions depenent de si som dones o homes, i 
aquesta desigualtat es veu reflectida en la manera com es construeix l’espai.  L’urbanisme 
no és neutre. L’espai que habitem reflecteix dinàmiques de poder i dóna prioritats i visibilitat 
a certs elements per sobre d’altres. Normalment no es fan estudis de quin efecte té la 
planificació sobre diferents grups i interessos de la comunitat, però en general s’ignora 
l’esfera reproductiva i d’atenció a les persones, beneficiant primordialment l’esfera del treball 
i el gènere masculí. Un exemple, són les inversions que s’han fet en els camps de futbol, 
que beneficien majoritàriament a homes joves, o en carreteres i autopistes, afavorint a qui 
més es desplaça en cotxe privat, majoritàriament homes. En contraposició trobaríem, per 
exemple, a les inversions en transport públic, que acostumen a ser més qüestionades però 
que beneficien a una diversitat més àmplia de la població. Per tant, la nostra participació pot 
ajudar a distribuir l’impacte de la planificació i que sigui més equitativa. 

Històricament els espais s’han dissenyat seguint i perpetuant els rols de gènere. Per això es 
vinculava els homes amb l’espai públic, on tenen lloc activitats públiques com el treball 
remunerat, l’oci o la vida política; mentrestant s’identificava a les dones amb l’espai privat de 
la llar, on es realitzaven les tasques domèstiques i es tenia cura de les persones. La divisió 
dels espais també ha significat una valoració diferent dels mateixos i de les activitats que s’hi 
porten a terme, atribuint un valor superior a allò masculí i públic, i traient valor a les tasques 
relacionades amb la cura de les persones i la llar, de les quals les dones eren i encara 
continuen sent responsables majoritàriament. 

1 Col·lectiu Punt 6 (2013) Dones Treballant. Guia de reconeixement urbà amb perspectiva de gènere.
Ed. Comanegra.  
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Encara que aquesta hagi estat la forma més estesa de pensar el món, el feminisme ha 
qüestionat durant dècades aquesta divisió i ha treballat per tal que es reconegui que les 
dones han participat sempre d’una manera o altra en el món productiu (al mercat formal i 
informal) i que les tasques reproductives i de cura no només tenen lloc a l’interior de la llar 
sinó que s’estenen fora de l’àmbit “privat”: portar la canalla a l’escola, anar a fer la compra, 
etc. 

Davant d’aquesta manera de simplificar la realitat de l’urbanisme tradicional, l’urbanisme 
amb perspectiva de gènere aporta una visió més àmplia de les persones en plantejar que les 
dones i els homes viuen i experimenten l’espai de maneres diferents. Encara avui ambdós 
assumeixen diferents responsabilitats, fet que es materialitza en la seva relació amb l’entorn 
en el dia a dia. Les dones segueixen sent les principals responsables de les tasques 
relacionades amb els rols reproductius, com la cura de la llar, de la família, la preparació del 
menjar, la compra o la realització de tràmits administratius personals o relacionats amb la 
gestió de la llar. Així doncs, l’urbanisme amb perspectiva de gènere reconeix i fa visible 
l’experiència quotidiana de les dones, així com les necessitats i responsabilitats associades 
al treball domèstic i de cura, és a dir, amb totes aquelles tasques imprescindibles per al 
desenvolupament humà. 

La perspectiva de gènere també té en compte la diversitat més enllà del sexe i incorpora 
altres característiques que influeixen en la manera com les persones experimenten de 
manera diferent els espais: ètnia, edat, religió, discapacitat, etc. Per tant, l’enfocament de 
gènere pretén demostrar que dones i homes fan un ús diferent dels espais degut als rols de 
gènere, però també que les dones entre sí i els homes entre sí fan un ús diferent que 
dependrà de les altres característiques de la persona, com l’edat: les necessitats d’una 
adolescent de 15 anys seran diferents de les d’una dona de 70 anys. 

També és important reconèixer que la vida quotidiana està formada per diferents esferes: 
productiva (treball remunerat), reproductiva (cura de persones i de la llar), personal (temps 
d’oci, esport i necessitats personals) i comunitària (dedicada a millorar la societat o la 
comunitat on es viu). Totes s’han de tenir en compte i posar en igualtat de condicions a 
l’hora de planificar i dissenyar els nous espais. 

L’anàlisi de la vida quotidiana serveix per prendre consciència de la complexitat de la realitat 
i de les múltiples activitats que realitzen les persones en el dia a dia, el que permet entendre 
la diversitat de necessitats que coexisteixen als nostres pobles i ciutats. L’espai públic, els 
carrers, els habitatges, els transports i la resta d’espais que utilitzem regularment són els 
llocs on es desenvolupen les nostres vides i, per tant, han d’ajustar-se a les diferents 
necessitats que tenim les persones. En aquest sentit, és important reconèixer les dones com 
a expertes de la vida quotidiana i la ciutat. Continuar sent les responsables del treball 
domèstic i de la cura de la llar i les persones en la majoria dels casos ens fa grans 
coneixedores del territori i de les necessitats de les persones en diferents etapes (infància, 
joventut, vellesa) en ser-ne elles les cuidadores. 
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La participació de les dones en els processos de planificació proporciona un valuós mitjà per 
identificar les necessitats d’una comunitat. La participació de les dones aporta la diversitat 
d’experiències de les dones marcats pels seus rols de gènere i presència a diferents esferes 
de la vida: productiva, reproductiva i política-comunitària. Aquesta diversitat d’experiències 
reflecteix les necessitats i prioritats variaran entre dones d’entorns urbans o d’àrees rurals, 
dones amb filles o fills, dones grans, dones joves i dones de diferents orígens.  

Malgrat que les dones som el 51% de la població mundial, la nostra experiència sobre 
l’entorn no ha generat gaire interès en el passat. La nostra participació ajuda a donar major 
visibilitat als temes que més preocupen a les dones i afavoreix la comprensió de les 
relacions entre temes com la seguretat personal, la cura d’infants, la cura de persones 
grans, l’accés o la mobilitat, elements que configuren la rutina quotidiana de la vida de les 
dones. 

En processos participatius cal ser conscients que per les dones, participar activament en la 
nostra comunitat o barri de vegades implica afegir una jornada més a la doble jornada de 
treball, remunerat i no remunerat. La seva participació no ha de derivar en la sobrecàrrega 
de feina, però sí pensem que s’ha de buscar l’espai i el temps perquè les dones puguin 
participar i estar presents en els processos de presa de decisió i de transformació. Per això, 
cal també fer coresponsable la societat de les tasques domèstiques i de cura, per tal que les 
dones puguin exercir el seu dret de participació.  

L’objectiu d’aquesta activitat participativa va ser recollir l’experiència de la vida quotidiana de 
les dones de Girona en relació al Parc de la Devesa per tal de poder elaborar criteris de 
gènere que aportin aquesta mirada a l’equip redactor del projecte. Per poder desenvolupar 
aquesta activitat amb la màxima eficiència de temps i d’energia es van proposar dues 
activitats participatives, un recorregut i un taller, que es van realitzar el 10 de maig de 2016 
de 15 a 19 hores. 

La convocatòria es va fer per incloure una mostra representativa de la diversitat de dones de 
la ciutat: dones diverses usuàries del Parc amb diferents edats, orígens, situació familiar, 
perfil socioeconòmic, capacitats diferents i d’entitats i associacions de dones. 

Hi van participar un total de 12 dones al recorregut i 13 dones al taller, d’entre 25 i 69 anys, 
sent la mitjana d’edat del grup 50 anys i procedents d’una diversitat de barris i zones de 
Girona: Fontjau, Pont Major, Barri de La Devesa, Barri de Sant Narcís, Eixample Nord, 
Mercadal, Eixample Sud i Montilivi, i també de poblacions veïnes: Salt, Terradelles i Quart.  

Del grup, la meitat de dones no tenien persones a càrrec, 5 dones tenien criatures a càrrec, i 
una dona tenia una persona gran a càrrec amb dificultats de mobilitat. 
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La jornada va començar amb un Recorregut de Reconeixement pel Parc de La Devesa i 
el seu entorn, que va servir per fer visibles les vivències, percepcions i necessitats diverses 
de les dones a través d’una lectura del propi espai de forma col·lectiva. Al llarg de les dues 
hores del recorregut es van fotografiar elements, situacions, necessitats i deficiències que 
les dones volien remarcar del parc. 

A continuació del recorregut, es va fer un taller de Mapa quotidià i perceptiu del Parc de 
La Devesa i el seu entorn a l’Espai Cívic de la Rosaleda. El taller va servir per reflexionar, 
diagnosticar i recollir tota la informació que es va tractar en el recorregut de forma més 
ordenada. En quatre grups es van treballar quatre aspectes que condicionen l’ús del Parc de 
la Devesa (la mobilitat, la percepció de seguretat, el parc en el seu interior i el parc cap a 
l’exterior). Aquests temes no s’entenen com aïllats ni separats, sinó que estan 
interrelacionats entre si. Per cada grup i tema es va fer una petita introducció. 

Mobilitat:

Els estudis de mobilitat reflecteixen que la mobilitat és diferenciada per sexe, degut als rols 
de gènere adjudicats a dones i homes, al que se li suma elements socioeconòmics i de la 
situació ocupacional. Les dones tendeixen a tenir patrons de mobilitat més complexes, degut 
a que els seus recorreguts inclouen desplaçaments no només per motiu de feina, sinó també 
relacionats amb les tasques domèstiques i de cura de les persones. Així les dones 
entrellacen activitats i responsabilitats en els seus desplaçaments, fent així una xarxa 
poligonal de desplaçaments i no lineals només de casa a la feina. Les dones, a més a més, 
es mouen majoritàriament a peu i en transport públic, mentre que els homes fan un ús més 
intensiu del cotxe privat.  
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Amb aquest marc d’anàlisi es va demanar a les dones que analitzessin la mobilitat cap al 
parc i a l’interior del parc. Per tant, que identifiquessin els medis de mobilitat que s’utilitzen, 
els que existeixen o no, els accessos al parc, l’accessibilitat dins, al voltant i cap al parc, 
amb qui es desplacen, en quins horaris, així com les barreres de mobilitat que es troben 

Percepció de Seguretat:

La percepció de seguretat està vinculada a les oportunitats que els espais proporcionen a 
les dones per garantir la seva autonomia. Els espais segurs han de tenir: 

- Una comunitat diversa, activa i present a l’espai públic que comparteixi i doni suport al 
desenvolupament de la vida quotidiana,

- Ser  visibles, il·luminats, que ens permetin veure, ser vistes i ubicar-nos on som, però 
també han de visibilitzar les aportacions de les dones a la societat sense objectivar-les ni 
victimitzar-les. 

- Estar vigilats informalment, entre iguals, entenent la vigilància com una tasca 
compartida entre les persones i no autoritària. 

- Està ben senyalitzats, per saber on ets i a on pots anar, prenent decisions sobre la 
nostra mobilitat. A més la senyalització pot promoure també l’equitat de gènere en el seu 
disseny.

- Està equipat, amb elements de mobiliari urbà (bancs, fonts, etc.) així com lavabos 
públics i altres elements d’infraestructura que acompanyen els desplaçaments (per 
exemple, parades de bus equipades).  

- Ser vitals, plens de gent i amb diversitat d’usos, que possibiliti que altres persones 
puguin servir potencialment d’ajuda en cas de perill. 

Un cop feta aquesta introducció es va demanar que ubiquessin al parc: elements que 
contribuïen a la percepció d’(in)seguretat; si l’entorn és segur (visible, senyalitzat, vigilat, 
vital, comunitari, equipat); la visibilitat en relació a l’arbrat, la il·luminació i els ponts; i la 
percepció de seguretat física respecte a accessos. 

El Parc de la Devesa en el seu interior 

L’espai públic i de relació pensat per a l’equitat de gènere ha d’afavorir l’autonomia i la 
socialització de les persones, ja que ha de pensar-se prioritzant al seu disseny i traçat les 
necessitats de dones i homes. El reconeixement de la important tasca de les dones a la 
societat ha de ser visible a l’espai públic i un dels mecanismes més immediats és anomenar-
los en femení.

Després de la introducció feta sobre els espais públics es va demanar que identifiquessin els 
usos i activitats que es realitzen al parc, a través de preguntes: Què fas al parc? Quan? Amb 
qui? On del parc? La deriva pel seu interior va conduir a exposar els potencials d’aquest 
espai en el cor de la ciutat i de las seves persones.  
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El Parc de la Devesa en relació a l’exterior 

En aquest darrer tema es volia reflexionar sobre com el parc va més enllà de ser un espai 
públic de ciutat i té una funció de vincle i connexió entre diferents parts de Girona i entre 
equipaments.

L’oferta d’equipaments es veu ampliada en un municipi quan la societat on s’inscriu 
reconeix, assumeix i valora les tasques de les dones derivades de les divisions dels rols de 
gènere. L’espai dels equipaments necessita entreteixir l’espai públic de la ciutat amb la 
màxima permeabilitat, flexibilitzant el seu ús per a maximitzar la utilització dels espais. La 
seva distribució al territori en relació als usos i a les xarxes de mobilitat garanteix una millor 
qualitat de vida perquè el converteix en estratègies per a fomentar xarxes socials, generar 
intercanvis de serveis i possibilitar diferents temps d’ús, elements que apropen el 
funcionament dels espais d’equipaments a la complexitat de la vida quotidiana. 

Així doncs, es va demanar a les dones que identifiquessin els següents elements: Com està 
vinculat el parc a l’entorn? Com afecta l’ús dels equipaments que hi ha fora del parc? Es pot 
travessar? Hi ha connexió entre els barris i els serveis i equipaments del dos cantons del Riu 
Ter?

Aquests quatre temes es van treballar en relació a les activitats quotidianes que les dones 
fan cada dia, i es van fer visibles  els límits físics o socials que impedeixen l’ús d’alguns 
espais, així com aquelles qualitats que fan que es pugui utilitzar el parc amb autonomia i 
seguretat. 

Els quatre temes proposats es van treballar sobre mapes del Parc de la Devesa i el seu 
entorn, per tal d’obtenir informació de manera gràfica i per que es poguessin identificar 
directament sobre els mapes criteris que facilitaven o dificultaven la vida quotidiana al parc. 
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Després de cada grup pogués contribuir a cadascun dels temes/mapes, es van compartir les 
conclusions extretes.  

Tot i que en el taller es van treballar 4 temes, els resultats s’han agrupat en tres eixos, dos 
eixos més relacionats amb aspectes físics (‘Connectivitat i Accessibilitat de la Devesa’, i 
‘Espais i Usos dins de la Devesa’), i un eix transversal als dos anteriors (La Percepció 
d’(in)seguretat). A continuació, es presenten els resultats per eix.  

CONNECTIVITAT I ACCESSIBILITAT DE LA DEVESA 

En l’anàlisi de la connectivitat i accessibilitat de la Devesa es van identificar elements a 
remarcar en relació als accessos al parc, la mobilitat en el parc, i el parc com a element 
connector de diferents parts de la ciutat, en particular, entre el barri de Fontajau i el Centre 
de Girona. 
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� Accessos al parc 

Pel que fa els accessos, al taller es van identificar barreres i dificultats d’accedir al parc per 
a les persones que van a peu.  

En quant a l’accés per la part sud del parc, la Ronda Ferran Puig ofereix una bona entrada 
per les persones vianants des del centre o l’Eixample cap al parc, en canvi, hi ha molt de 
trànsit i voreres estretes que limiten les oportunitats d’anar a peu. Aquest accés és important 
perquè arriba al mig del parc i dóna l’opció d’anar cap a una banda o l’altra. També es va 
identificar com una dificultat haver de creuar els carrers d’accés perquè la temporalitat dels 
semàfors per a vianants donen prioritat als vehicles i es tarda molt en passar a peu. Aquest 
fet condiciona que no s’utilitzin amb més freqüència algunes zones del parc que en canvi 
són ben valorades; per exemple, el parc infantil de l’interior dels Jardins de la Devesa, que 
alhora estan situats a prop d’una escola, però que s’utilitza sobretot els caps de setmana. 
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Pel que fa a l’accés pel nord, venint del barri de Fontajau, la “passera” és l’únic pont per a 
vianants que travessa el riu, ja que els altres ponts estan pensats pel tràfic motoritzat i no 
són adequats per caminar. Tot i que la passera es va construir per connectar peatonalment 
les dues vores del riu, no té continuïtat ni bona connectivitat per travessar el parc i es 
considera un pas restringit per anar-hi a peu perquè és molt llarga, travessa zones solitàries 
sense activitat durant molta part del dia, arriba a una zona d’aparcament poc mantinguda i 
no ofereix continuïtat per creuar i passar al Centre. Alhora les dones la perceben com a 
insegura, perquè físicament és molt estreta, no està ben il·luminada, els murs no donen 
visibilitat ni sensació de seguretat i a segons quines hores del dia tenen por de que alguna 
persona les pugui agredir. Malgrat les seves deficiències i els problemes que presenta, 
aquest pas és important per relacionar activitats en relació als equipaments i serveis a 
banda i banda del riu: equipaments esportius, centres educatius, serveis mèdics, etc.  

Pel que fa a l’accés oest, a través del pont de Fontajau no existeixen connexions de 
mobilitat amb medis com: anar a peu, amb bici ni amb transport públic, que connectin les 
escoles, equipaments, serveis d’ús quotidià que necessiten relacionar-se (comerç i 
supermercats, entre d’altres). Les dones participants troben a faltar una línia de bus per la 
part de l’escola Balandrau (Domeny) cap a el centre educatiu dels Maristes, la qual facilitaria 
la vida quotidiana de les persones que es mouen en les dues bandes del riu i milloraria 
temes de dependència i conciliació familiar. 

En canvi, sí que es valora com a positiu la intervenció d’urbanització feta en la banda sud-
oest del parc al Passeig de la Devesa, i proposen que s’estengui pel carrer del Riu Güell. 
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� Com són els desplaçaments a dins del parc? 

Pel que fa a la mobilitat al parc, en general no estan ateses les mobilitats amb diversitat 
funcional pels paviments existents de persones que van en cotxets, cadires de rodes, o per 
persones grans, la falta d’itineraris practicables, la falta de llum adequada condicionada per 
la densitat de l’arbrat i la manca d’enllumenat.  

El tipus de paviment existent i la manca de manteniment dificulta actualment els 
desplaçament en tot tipus de mobilitat: l’ús de la bicicleta, de cotxets de canalla, carros de la 
compra o de patinets és dificultós a tot el parc. També les dones es queixen que el paviment 
no és l’adequat per córrer i dificulta el caminar.  

Per anar a peu i resoldre la diversitat funcional falten rutes amb ferm compactat per a 
vianants, cotxes, córrer, que sigui regular, sense sots i fang. Aquests problemes son més 
grans quan plou  

Tal i com mostra el mapa on es va treballar temes de mobilitat, les dones participants van 
marcar tots els punts de accés i connexió amb dificultats de priorització.  

� Connectivitat  

Pel que fa al parc com a eix connector de diferents parts de la ciutat, la dificultat de 
travessar de manera més directe el parc dificulta que s’utilitzi per aquest ús i per tant, que 
tingui una vitalitat reduïda depenent de l’hora del dia i el dia de la setmana. Les persones 
que es mouen a peu o en bicicleta entre Fontajau i el centre passen per l’exterior del parc 
perquè no hi ha un camí dins del parc que connecti el centre amb la passera. En concret, les 
persones rodegen el parc per la zona de la “Copa” en la qual es veu molta circulació de gent 
que va del centre al nord. La Copa és la connexió més utilitzada amb medis de mobilitat 
alternatius al cotxe i el pas per a vianants està molt fragmentat pels desnivells existents i la 
prioritat dels vials pels cotxes, fins i tot el temps d’espera dels semàfors.   
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Alhora la connectivitat en bicicleta no està ben resolta ni definida. Molts dels carrils bicis 
existents no tenen continuïtat, no estan ben connectats uns amb els altres o no estan del tot 
mantinguts. No està clar quin espai és vianant i quin és per bicicletes. 

Per últim, els voltants de l’Auditori i la Fira, que funcionen com equipaments de ciutat, 
presenten algunes característiques desfavorables en relació al parc, com la manca 
d’apertura i accés al parc o de voreres al costat de l’auditori i vora del riu. El disseny 
d’aquests edificis, que donen l’esquena al parc, fa que les activitats que es desenvolupen en 
aquests equipaments només vinculin al parc temes de serveis com: l’aparcament, 
subministres, etc. Aquest fet també condiciona la visibilitat i la percepció de seguretat en 
aquesta part.  

La ubicació del pavelló municipal Girona-Fontajau i els equipaments esportius a l’interior de 
la Devesa són d’àmbit de ciutat i poden llegir-se com una oportunitat per generar vincles 
entorn als medis de mobilitat per accedir, així com els als espais de relació que poden 
albergar diverses activitats, a més si estan vinculats als projectes del riu Ter i de Natura 
2000.

ESPAIS I USOS DINS LA DEVESA 

Mirant el parc cap al seu interior, es valora molt positivament la capacitat i potencialitat 
que té el parc per desenvolupar i incloure moltes activitats a l’aire lliure: passejar, fer 
exercici, estar, socialitzar, travessar per un indret molt agradable, jugar, trobar-se, 
relacionar-se amb la natura, gaudir d’activitats quotidianes però també esporàdiques, etc. i 
això amb gent que ve de tota la ciutat, inclús de fora per la proximitat al nucli històric.   
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Dins del Parc, els Jardins de la Devesa són molt ben valorats perquè estan cuidats i el seu 
lloc a l’interior del parc està ben definit. Dins dels jardins, les persones que tenen o cuiden 
criatures en general valoren de manera positiva el parc infantil existent, perquè està integrat 
dins de l’entorn natural, dóna l’oportunitat a la canalla de moure’s sense perill i sense 
necessitat de que es posin baranes que rodegen, com es fa en molts parc infantils urbans. 
Cal dir que una dona va mostrar preocupació pel perill potencial que representa el canal 
d’aigua per a mainada petita. Els jardins els utilitzen tant gent del barri com de la ciutat, tot i 
que per la gent del barri l’ús no es tan quotidià per les dimensions del parc i el temps que 
trigues en recórrer-ho o bé en arribar-hi per les dificultats dels semàfors. 

La imatge del passeig flanquejada per arbres també és molt preuada i es considera senyal 
d’identitat del parc. En general, el parc s’utilitza com espai d’esbarjo sobretot el cap de 
setmana. Per exemple, els caps de setmana, la zona del parc on es troba la pista de futbol i 
la zona de pícnic és molt utilitzada per gent que ve a passar el dia, en particular, per 
persones d’origen llatinoamericà. En el taller es comenta que a la zona de pícnic hi caldrien 
més taules, bancs, i altres elements com barbacoes que equipessin aquesta activitat. 
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Però en canvi el parc no proporciona el suport per desenvolupar activitats quotidianes i no 
només de cap de setmana. El parc no disposa de tots els elements per donar suport a 
aquesta quotidianitat: manca de fonts, lavabos amb canviadors (tant als de lavabos de 
dones com d’homes), camins connectors, mobiliari urbà adequat i mantingut, etc.  

Una de les activitats que més es dóna al parc és la pràctica d’esport, a la zona esportiva a 
l’oest del parc, i al voltant del parc per córrer. També hi ha una illa del parc en la que es 
desenvolupa “street workout” i que s’hauria de millorar i mantenir per tal que es pogués 
augmentar el seu ús. Es parla de que s’hauria de recuperar la “ruta del Cola-Cao” que 
existia abans i tenia molt d’ús. 

A l’interior del parc, però, hi ha activitats que conviuen que es qüestionen. Per exemple, es 
parla de que no hi ha zones delimitades pel passeig de gossos i que al llarg del parc et pots 
trobar gossos sense lligar i també excrements. Aquest ús entra en conflicte amb l’ús que en 
fa el parc les persones amb infants.  

Tot i que es valora positivament la ubicació central del mercat setmanal a la ciutat, les 
dones parlen de les conseqüències negatives que comporta l’actual ubicació: l’aparcament 
entorn al mercat, les dificultats per accedir-hi des de l‘exterior i a l’interior mateix perquè els 
camins no són adequats, a més de la brutícia i el manteniment derivats que es necessiten 
dos dies de la setmana.  

En relació a aquesta activitat, hi ha només uns lavabos públics en el passeig on es posa el 
mercat, que només s’obren els dies de mercat. Les dones valoren com a negatiu que no 
estiguin oberts tots els dies i que no hi hagi més lavabos en altres parts del parc que siguin 
accessibles.  

Hi ha un acord generalitzat quan es parla de dotar de “vitalitat” al parc de la Devesa. Les 
dones diuen que falten activitats per atraure gent i conciliar feines i esbarjo: estar amb 
criatures i prendre un gelat, trobar-se amb amigues llegint un diari, passar una bona estona i 
trobar informació d’esdeveniments de la ciutat i del barri, etc.  

La zona de la “Copa” a part de ser una zona de pas, també és una zona on es desenvolupen 
activitats, o s’identifica com a punt de trobada, tot i ser una zona que està afectada pel soroll 
dels cotxes. 
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LA PERCEPCIÓ D’(IN)SEGURETAT 

En general, les dones participants manifesten que la Devesa es percebuda com un espai 
que provoca inseguretat i que fa por utilitzar, travessar o passar a certes hores del dia i en 
particular quan és fosc, sobretot si es va sola.  

En aquest apartat es va avaluar si la Devesa complia les qualitats per ser un entorn segur 
(visible, vigilat, senyalitzat, equipat, vital i comunitari). 

El parc en general no és un entorn visible. Les zones interiors són poc il·luminades i per 
tant, es perceben com a insegures. La zona de la Copa també està poc il·luminada  i les 
escales es consideren perilloses. 

Un altre qualitat que manca al parc és d’entorn vital, ja que sí que és vital els caps de 
setmana, i com a espai d’esbarjo, però aquesta vitalitat no es dóna la resta de la setmana a 
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bona part del dia, amb l’excepció dels dies de mercat o quan hi ha activitats festives com les 
Fires. Les dones identifiquen que la il·luminació no és l’únic element que millora la percepció 
de seguretat. Ha d’anar acompanyada d’altres elements, i entre ells, de la presència de gent 
diversa al carrer a diferents hores del dia i de la nit i això reduiria el sentiment de por i 
inseguretat. En particular manca aquesta vitalitat a la zona al costat del riu, sobretot al 
vespre-nit.

La manca de vitalitat està directament relacionada amb la vigilància informal, que és 
pràcticament inexistent. La urbanització del Passeig de la Devesa és un intervenció positiva 
en relació en això ja que aproxima els habitatges al parc, dotant-lo d’ulls al carrer. Algunes 
dones també manifesten que podria haver vigilància al parc de tipus més formal, a través 
d’agents cívics o policia municipal). Tot i això, les dones manifesten que tancar a les nits el 
parc amb una tanca seria un retrocés i no permetria que el parc s’incorporés en la trama 
urbana com un eix de connexió entre diferents parts de Girona tant de dia com de nit.  

El parc tampoc es considera un entorn senyalitzat. La senyalització als voltants i a l’interior 
del parc és molt deficient el que dificulta poder-se ubicar i saber cap a on anar. Incorporar 
senyalització a través de mapes ubicats a diferents zones del parc, del serveis de que 
disposa (lavabos, fonts, àrees de descans, etc.) així com direccions cap a altres zones de la 
ciutat incrementaria la percepció de seguretat. També es considera que seria una oportunitat 
poder incorporar senyalística que fes visible les dones en la vessant més simbòlica.  

Tot i que en el parc hi ha equipaments tant de barri (espai Cívic La Rosaleda) com de ciutat  
i regió (Fira i Auditori), són equipaments que en l’actualitat no estan integrats a dins del parc. 
En particular la Fira i l’Auditori són edificis que donen l’esquena al parc, i que el disseny de 
la seva part posterior fa que sigui un espai percebut com insegur. Per altra banda, l’interior 
del parc no és un entorn equipat, perquè manca de serveis bàsics com lavabos, fonts i 
bancs. A l’hora l’accés al parc per la part sud i est tampoc es considera equipada de cara a 
les persones vianants perquè els semàfors tarden en posar-se en verd i l’accés per la 
l’Avinguda Ramon Folch i la Rotonda del Rellotge està pensat per als cotxes i no per les 
persones, així que l’entorn no acompanya de manera segura a la gent que vol accedir al 
parc independentment de l’hora i el dia de la setmana.  

Com s’ha comentat en l’eix d’espais i usos dins del part, incrementar les possibilitats d’usos i 
activitats dins del parc contribuiria a fer-ne d’ell un entorn comunitari, amb presència de 
gent diversa, activa i present a l’espai públic que doni suport al desenvolupament i 
dinamització d’activitats dins del parc.
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Tot i que el taller estava enfocat en fer una diagnosi del parc des de la perspectiva de 
gènere, en aquest tipus de tallers moltes vegades sorgeixen propostes i desitjos que podrien 
millorar la vida quotidiana de les persones en relació al Parc de la Devesa. És per això que 
en aquest apartat incloem algunes de les propostes que van sortir un cop fet l’anàlisi per part 
de les dones. 

PER LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT I L’ACCESSIBILITAT 

� Crear un vial continuista que travessi la Devesa i connecti amb la passera 

� Connectar amb carrils bici les dues bandes del riu i el sentit longitudinal del parc, no 
només per la ubicació de serveis i equipaments sinó per les distanciés d’aquesta peça 
urbana de grans dimensions i el temps que es triga a peu. A més de promoure un medi 
de mobilitat sostenible i alternatiu 

� Diferenciar vials dins del parc per a persones vianants, bicicletes o altres formes de 
mobilitat, atenent a les diversitats funcionals de les persones. 

� Crear una línia de bus que connecti barris a través del pont de Fontajau 

� Donar continuïtat a la franja urbanitzada del Passeig de la Devesa al llarg de tot el costat 
sud, per eliminar les barreres físiques amb el barri antic i eliminar les dificultats per 
travessar.

PER LA MILLORA D’ESPAIS I USOS DINS LA DEVESA 

� Reactivar un circuit per realitzar esport i connectar-lo amb els projectes que tenen en 
compte la natura i la cura del riu 

� Crear espais al parc amb jocs infantils segurs per totes les edats, un parc de salut per 
gent gran i que hi pugui haver barreja intergeneracional 

� Construir una glorieta o escenari, per activitats musicals o de teatre (ambient reduït, per 
escoles, etc.)  

� Desenvolupar un programa d’activitats al parc que atregui a gent diversa i amb 
interessos diversos de tota la ciutat per tal que es puguin apropiar del parc, cuidar-lo i 
gaudir-lo, i també turistes i visites de fora de la ciutat 

� Instal·lar bancs a la Devesa que permetin poder seure millor i el descans 

� Fer un circuit per córrer que connecti diferents zones i amb diferents llargades 

� Replantejar la zona esportiva, afegint més esports. 
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PER LA MILLORA DE LA PERCEPCIÓ D’(IN)SEGURETAT 

� Senyalització al parc, als accessos i a l’interior, per ubicar les activitats i els serveis que 
ofereix, els itineraris possibles i en relació a medis de mobilitat: a peu, amb bici, amb 
transport públic, etc. 

� Aprofitar el pla especial del parc com una bona oportunitat per establir relacions i 
connectar les activitats quotidianes que tenim a banda i banda del riu. 

� Proposar il·luminació adient a les activitats i a les franges d’ús temporal així com a les 
característiques pròpies de l’espai ombrejat dels arbres.  



* Aquests plànols resumeixen els apunts que es van recollir en el taller, però han de ser llegits en conjunt amb el text. 



* Aquests plànols resumeixen els apunts que es van recollir en el taller, però han de ser llegits en conjunt amb el text. 
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18.5.3 CONSELL D’INFANTS 
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PROPOSTA DEL CONSELL D’INFANTS DE GIRONA EN EL MARC DEL 

 PLA ESPECIAL DEVESA 

El Consell d’Infants de Girona, format per 48 nens i nenes representants dels companys i companyes de 25 

escoles de Girona , ha treballat durant tot l’any per millorar la Devesa: el parc, dins d’una zona urbana, més 

gran d’Europa. El dia de la constitució del Consell d’Infants, l’ajuntament ens va demanar que portéssim 

propostes pel pla especial de la Devesa. Per fer-ho hem fet diferents accions: 

- Hem demanat propostes als nostres companys i companyes de curs. 

- Hem fet una visita guiada amb les nostres famílies. 

- Hem fet comissions de treball per decidir les zones on volíem fer propostes. 

- Hem fet una reunió amb els tècnics de l’ajuntament d’urbanisme i sostenibilitat. 

- Hem posat en comú totes les idees, ens hem posat d’acord i hem redactat la proposta. 

El consell s’ha reunit el dia 11 d’abril de 2016, al Centre Cívic del Barri Vell i ha acordat les següents propostes 

per millorar la Devesa. 

Actuacions proposades pel Consell d’Infants de Girona 

A. A  TOTA LA DEVESA EN GENERAL 

1. Posar carril bici .Parc d’educació Vial 

2. Posar un microcarril per a gent amb cadira de rodes 

3. Deixar algunes zones amb herba (sobretot on toqui el sol) 

4. Escenari fixe  

5. Més aparcaments per bicicletes 

6. Estructura metàl·lica que posi La Devesa de Girona  en el lloc de la figura de la rotonda  

7. Que els cotxes no puguin passar per dins la Devesa 

8. Posar contenidors per recollir taps i destinar els diners a actes solidaris. 

Ubicar en diferents indrets de la Devesa contenidors de taps. A cada contenidor hi haurà una petita 

informació on es digui a què es destinaran els diners que s’obtinguin. Podrien haver contenidors 

amb finalitats diverses. 

9.  Punt d’atenció mèdica 
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10. Organitzar activitats relacionades amb la Devesa* (Annex1) 

B. PROPOSTES PER A LES DIFERENTS ZONES PREVISTES PEL PLA ESPECIAL DEVESA. 

Zona de plàtans 

o Un parc d’aventures. Tirolines , rocòdrom, gronxadors, fonts.  Es tenen en compte els arbres, 

es pot fer amb troncs o pals que no siguin arbres vius.  

o Taules de fusta per fer picnic . 

o Taules de joc Escacs* (Annex 2 Explicació i proposta de Diego Alonso del Bosc de la Pabordia). 

Aquesta proposta es pot contemplar en altres zones.. 

o Cartells informatius 

o Laberint  

Zona riu 

o Lloguer de kayaks o barques per anar pel riu. 

o Voldríem que estigués més net i amb més animals. 

Zona esportiva 

o Petanca 

o Millorar camp de futbol  posant-hi gespa 

o Pistes de bàsquet o per patinar  

o Pista de modelisme de cotxes , avions i drons teledirigits i fer-hi exhibicions.  

Zona dels Jardinets 

o Taules de ping-pong 

o Espai d’art per a nens i nenes i espai per  fer una exposició dels millors 

o Crear un espai al parc de la Devesa on els nens i nenes puguin dibuixar i pintar, sobre un suport 

de paper els diferents espais de la Devesa. Aquests dibuixos s’exposarien a la Rosaleda i 

d’entre els millors s’escollirien tres primers premis cada estació de l’any. 

o Parcs de salut 
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o Tobogan en forma de tub per a nens més grans. 

o Espai de lectura i relax 

o Un jardí on es pugui passejar 

Zona del Camp de Mart 

o Bancs forts 

o Cinema a la fresca a l’estiu 

o Pipi Can (grans i petits) amb bosses per recollir els excrements. 

o Fonts per als gossos, així no hauran d’acostar-se a les altres fonts.  

o Parc per a gent amb discapacitats. Simulador per saber com és la vida dels discapacitats  

Coses que el Consell d’Infants de Girona considera que cal millorar a la Devesa (Actual) 

o Enllumenat 

o Lavabos. Cal netejar, millorar, construir-ne més 

o Papereres 

o Bancs 

o Seguretat i vigilància (sobretot a la nit) 

o La qualitat de l’aigua del riu. Netejar l’aigua del riu 

o La zona de mercat 

o Més revisió i manteniment del parc més sovint 
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ANNEX 1. Activitats que es podrien proposar a la Devesa 

Propostes d’activitats  Per comentar amb els diferents Serveis Municipals (Biblioteques, Turisme, Esports, 

Educació......).  

Cafeteries, restaurants al voltant (amb productes per als nens) Gelateries 

1. Itinerari. Joc de pistes(com el del barri vell però a la Devesa) 

Creiem que la Devesa es pot convertir en un espai on hi hagin diverses escultures que facin referència a 

les diferents llegendes de la nostra ciutat (La Cocollona, el Tarlà, la bruixa de la Catedral...). Aquestes es 

podrien ubicar als diferents espais de la Devesa.  

Cada escultura aniria acompanyada de la seva llegenda, per tal de què qualsevol visitant pugui conèixer-

la i d’una pista que el conduirà fins a la següent imatge. 

2. Botiga de records 

Aquesta botiga només vendria objectes relacionats amb la nostra ciutat (figuretes de la Catedral, pins de 

fulles de plataner,...) 

La seva ubicació es podria donar a les rodalies de la Rosaleda. 

3. Casal/esplai els dissabtes de 16h a 18h  davant de l’auditori 

Creiem que aquest casal/esplai es podria fer un dissabte al mes i es podria dirigir a fer activitats tipus 

zumba o ioga. 

4. Activitats dirigides des del Centre cívic. 

Aquestes activitats serien per exemple, fer algun tipus de manualitat relacionada amb la Devesa o amb 

Girona, ja que creiem que aquest espai natural ha de promoure la nostra ciutat. 

Un tipus d’activitat seria fer una fulla de plataner pintada i plastificada o fer un punt de llibre on aparegui 

el Tarlà o algun personatge de les nostres llegendes. 

També es podrien organitzar diferents visites turístiques pels voltants de la Devesa que expliquin les 

diferents plantes que es poden trobar a la Devesa, quan es va crear aquest espai magnífic...   

5. Petita biblioteca relacionada amb temes de Girona(llegendes, devesa…) 

6. Activitats Esportives 
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ANNEX 2.  Proposta Taules per jugar a Escacs presentada pel Conseller Diego Alonso. 

Proposta 0.3  

DEVESA ESCAQUISTA 

La plaça Washington Square de Nova York és famosa pel seu toc escaquístic: té moltes taules fixes amb el 

taulell d’escacs dibuixat, on la gent queda per jugar portant les seves peces. Crec que a la Devesa tambè s’ hi 

podrien ficar algunes. 

o RAÓ 1 (concentració): Com a jugador de l’esport que soc, dic que jugar a escacs requereix alta 

concentració, és a dir, la connexió amb el medi ambient t’inspira més: no és el mateix 

que et toqui l’aire condicionat a que l’aire suau i net et toqui la cara mentre t’il·lumina la 

llum solar.  

o RAÓ 2 (turisme i diversió): Ara que els escacs es fiquen de moda, tots els aficionats trepitjarien 

la Devesa en quan poguessin, hi vindria més gent i Girona tindria més reputació 

i seria una ciutat més divertida. A més de fomentar un esport nou. 

o RAÓ 3(economia): 

• És una proposta barata. 

• A Girona vindria més gent, aquestes persones es gastarien diners a la 

ciutat i amb una proposta econòmica guanyariem més diners dels que 

perdem. 

• Es podrien fer campionats per nens i per adults i guanyarem diners també 

amb la inscripció.  

UBICACIÓ 

Crec que les taules podrien estar situades entre els arbres, escampades en grups per tota la Devesa.  

O tambè es podrien ubicar al desnivell natural que es farà al cantó del riu Ter ja que amb les taules tambè es 

pot fer un pícnic, estudiar... o qualsevol altre ús. 

 

 

 

PLAÇA WASHINGTON SQUARE 
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