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13abstract

[CAT]

Pineda de tots sorgeix de l’existèn-
cia de limitacions i normatives que 
sofreixen els espais públics, de com 
actuen tant els habitants com les ins-
titucions governamentals en relació 
amb aquests límits, i en definitiva, com 
aquests pel seu caràcter tan restrictiu 
neguen dels seus drets a la població. 

Aquest projecte posa l’accent en les 
normes subjectes als elements natu-
rals que es troben en aquests espais, 
com poden ser, arbres fruiters. 
És interessant pensar que recursos 
naturals que es troben en un espai 
destinat a tota la població, siguin regu-
lats fins a prohibir la seva utilització. 
La intenció és qüestionar aquestes 
normes i obrir noves maneres de mirar 
allò que acostumem a entendre com a 
“prohibit”.

Aleshores, formulant una sèrie de pre-
guntes: Quins són els límits en l’espai 
públic? Es poden recollir i fer ús dels 
recursos naturals que s’hi troben? 

S’ha realitzat una recerca sobre les 
normes que estan subjectes a l’espai 
públic, concretament a Pineda de Mar. 
S’ha observat si aquestes van dirigi-
des a un bé comú i, al mateix temps, no 
condicionen les llibertats dels ciuta-
dans. 

Finalment, per incentivar una resposta 
s’ha generat un projecte obert a la par-
ticipació ciutadana per mitjà d’una web 
que crida a l’acció i la reflexió sobre 
que es pot fer amb aquests recursos 
naturals.

[ES]

Pineda de tots surge de la existencia de 
limitaciones y normativas que sufren los 
espacios públicos, de cómo actúan tan-
to los habitantes como las instituciones 
gubernamentales en relación con estos 
límites, y en definitiva, como estos por 
su carácter tan restrictivo niegan de sus 
derechos a la población.

Este proyecto hace hincapié en las nor-
mas sujetas a los elementos naturales 
que se encuentran en estos espacios, 
como pueden ser, árboles frutales.
Es interesante pensar que recursos na-
turales que se encuentran en un espa-
cio destinado a toda la población, sean 
regulados hasta prohibir su utilización. 
La intención es cuestionar estas normas 
y abrir nuevas maneras de mirar lo que 
solemos entender como “prohibido”.

Entonces, formulando una serie de 
preguntas: ¿Cuáles son los límites en el 
espacio público? Se pueden recoger y 
hacer uso de los recursos naturales que 
se encuentran?

Se ha realizado una investigación sobre 
las normas que están sujetas en el es-
pacio público, concretamente en Pineda 
de Mar. Se ha observado si estas van 
dirigidas a un bien común y, al mismo 
tiempo, no condicionan las libertades 
de los ciudadanos.

Finalmente, para incentivar una res-
puesta se ha generado un proyecto 
abierto a la participación ciudadana 
mediante una web que llama a la acción 
y la reflexión sobre lo que se puede ha-
cer con estos recursos naturales.

[ENG]

Pineda de tots arises from the existen-
ce of limitations and regulations that 
suffer the public spaces. From how 
both inhabitants such as government 
institutions react to these limits, and 
because of their restrictive nature, the-
se institutions deny their rights to the 
population. 

This project emphasizes the rules set 
out to the natural elements found in 
these spaces, such as fruit trees. It is 
interesting that the natural resources 
found in a space intended for the entire 
population are regulated until they are 
banned from their use.
The intention is to question these rules 
and open up new ways of looking at 
what we usually understand as “forbid-
den”.

Then, by asking a series of questions: 
What are the boundaries in public spa-
ces? Can the natural resources found in 
them be collected and used?

A research has been carried out on the 
rules that are set out to public spaces, 
specifically in Pineda de Mar. It has 
been observed if these are aimed for 
the common good and, at the same 
time, do not condition the freedoms of 
the citizens.

Finally, to encourage a response, an 
open project has been generated to en-
courage citizen participation through a 
website, that calls for action and re-
flection on what you can do with these 
natural resources.
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1. Introducció i objectius

Aquest projecte comença a partir de 
la lectura de l’Ordenança Municipal 
de Convivència i Civisme de Pineda de 
Mar (document d’accés al ciutadà on 
es recullen les normes i limitacions 
sobre l’espai públic, i les conseqüents 
sancions aplicades a l’incompliment 
d’aquestes).  
I, concretament, està basat en una nor-
ma:
Art. 21. Utilització dels espais, equipa-
ments i béns públics:
j) Arrencar, maltractar, trepitjar, re-
tirar i, en general, fer malbé plantes, 
arbres o fruits.

La raó per la qual el projecte només se 
centra en aquesta norma, és per què és 
ambigua i en molts contextos no estan 
clars els seus límits i poden arribar a 
perdre el sentit. En definitiva, generen 
dubtes i preguntes: es pot collir la frui-
ta dels arbres, o es considera maltrac-
tar i arrancar? Retirar els fruits vol dir 
collir fruits dels arbres però no fruits 
que han caigut a terra? O també?

A més, existeixen diferents raons vàli-
des per les quals podria estar permesa 
la utilització d’aquests béns: 
- Els arbres i les fonts estan a l’espai 
públic, i tots els béns que es troben en 
ell, també són públics.
- Els fruits caiguts dels arbres, molt 
sovint embruten el terra, collint-los po-
dríem evitar aquesta situació.
- Fer ús dels béns podria ser avantatjós 
per a algunes persones que es troben 

en situacions més precàries.

Així doncs, fer ús dels recursos natu-
rals del poble tindria repercussions po-
sitives, millorarien algunes situacions, 
i el manteniment de les plantes i arbres 
a l’estar (en gran part) realitzat per la 
ciutadania, el poble estaria molt més 
net i cuidat.

És llavors quan es formula la pregunta 
que és el motor del projecte: 
Per què no es pot fer ús dels fruits dels 
arbres, ni d’altres recursos naturals que 
trobem als espais públics del poble?

A partir d’aquesta pregunta, sorgeix 
l’objectiu del projecte, que és qüestio-
nar les normes i descobrir si aquestes 
pel seu caràcter restrictiu, inclús prohi-
bitiu, neguen dels seus drets a la po-
blació. 

Aquest projecte constarà de dues 
parts, primerament, una investigació 
sobre els espais públics, els drets dels 
ciutadans i el bé comú (concepte que 
sovint utilitzen les institucions gover-
namentals per garantir que totes les 
decisions s’estan prenent per arribar 
a un objectiu comú per als ciutadans). 
I finalment, a partir de les conclusions 
arribades després de la investigació, 
una part formal. 

És en aquesta on apareix el disseny, i 
utilitzant-lo com a crítica, com a eina 
que assenyala, pretén donar resposta a 
la pregunta formulada inicialment.

Context:
Per últim el context on es realitzarà la 
investigació i es durà a terme el projec-
te: Pineda de Mar. És el meu poble, hi 
he viscut durant anys i, per tant, conec 
quins són els seus espais públics, on 
estan i de quin tipus de recurs disposa 
cadascun. Gràcies a aquests coneixe-
ments previs serà molt més fàcil treba-
llar en l’espai.
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2. Motivacions personals

Mai havia sigut conscient dels espais 
públics d’un poble, ni tan sols m’inte-
ressaven, però a partir d’un altre pro-
jecte, vaig tenir el dubte de si el que 
estava fent, realment estava permès 
realitzar-ho en un espai públic. Em vaig 
adonar que no sabia exactament qui-
nes accions estaven prohibides, i que, 
per saber-ho, hauria de buscar algun 
document on es reunissin totes les nor-
mes i regulacions sobre l’espai públic 
de Pineda de Mar. 

És aquí on descobreixo l’Ordenança 
Municipal de Convivència i Civisme de 
Pineda de Mar, i observo que moltes 
normes no tenen sentit, ja que moltes 
prohibeixen accions que no són nega-
tives pel poble. Perquè prohibir o fer 
complir uns comportaments idèntics 
per a tota la població és totalment ridí-
cul. Qui pensaria que tots els habitants, 
independentment de l’edat, de la clas-
se social, de les seves creences religio-
ses o inclús de l’hora del dia que sigui, 
hagin de realitzar les mateixes accions. 
No és realista pensar un espai públic 
destinat només a una activitat i voler 
imposar com una norma, el compliment 
d’aquesta.

És llavors que des d’un sentiment rei-
vindicatiu, vull fer arribar al poble 
aquesta informació de manera que 
es visibilitzi i, conseqüentment, sigui 
qüestionada. 



19marc teòric

3. Marc teòric

Com a part important per a poder 
desenvolupar aquest projecte, és ne-
cessària una investigació. Aquesta sor-
geix de la necessitat d’entendre com 
funciona l’espai públic en una societat, 
sigui una ciutat o un poble (que al cap 
i a la fi, tenen les mateixes regles so-
bre l’espai però a una diferent escala) 
i entendre perquè existeixen les nor-
matives sobre aquest. L’espai públic 
és entès com un espai de tots, espai 
de trobada i de pas, on les diferents 
eines reguladores el defineixen. Ara, 
són aquestes restriccions les que fan 
que no només deixi de ser públic, sinó 
que amenacin els drets i llibertats dels 
ciutadans?

A partir del recorregut de la investi-
gació sorgeixen diferents conceptes 
interessants, que han sigut explicats  
i desenvolupats per a diferents autors 
i que acaben sent una de les bases del 
projecte en l’àmbit conceptual.

3.1. L’espai públic

Què entenem com a espai públic?  
Per a comprendre el significat d’aquest 
terme, es fa evident la necessitat de 
trobar la definició més justa, però pot-
ser no la més real, perquè la raó de 
ser d’aquest projecte, és la diferència 
entre el que s’entén com a espai públic 
i el que realment passa o succeeix en 
aquest.

Primerament per a definir què és, cal 
entendre que, es pot tractar des de 
diferents punts de vista, i no tots tenen 

les mateixes definicions o idees. 
Per exemple, des del punt de vista ur-
banístic, és el que ens permet agrupar 
els diferents exteriors urbans: carrers, 
places, platges, parcs... entorns oberts 
i accessibles a tota la societat que for-
ma la ciutat. És en aquests indrets on 
es formen trobades, quedades per fer 
diverses activitats: d’oci, culturals, es-
portives... o simplement es converteix 
en un lloc de pas. 

Però, per als polítics i arquitectes que, 
en definitiva, formen les institucions 
governamentals, que són les que creen, 
paguen i construeixen aquests espais, 
és el seu objectiu que l’espai s’utilitzi 
de la manera que s’ha esmentat ante-
riorment? Com a indret de circulació 
lliure i destinat a tota la ciutadania?
Segons un article de l’antropòleg i pro-
fessor Manuel Delgado publicat al diari 
de Girona (2010) 

“Per l’urbanisme i l’arquitectura pro-
mocionats oficialment ‘espai públic’ 
vol dir una altra cosa.”

Segons Delgado, l’espai públic no és 
res més que “l’espai sobrant entre 
edificis oficials”, un espai que s’ha de 
decorar i transformar amb la intenció 
que esdevingui sempre organitzat amb 
l’objectiu que els edificis oficials que 
l’envolten es dotin d’una garantida se-
guretat i sobrietat.

Seguint amb la idea plantejada de què 
l’espai públic és una guarnició per als 
edificis importants del poble, aquest es 
converteix en un lloc idealitzat, on no 
tenen cabuda certes persones i com-
portaments, ja que es veuria estronca-

da la realitat que les institucions volen 
promoure. És aleshores quan qualsevol 
conducta indesitjable és erradicada, 
traduint-se en una resposta agressiva, 
expulsant, castigant i penant certes 
actuacions que no corresponen al seu 
ideal d’espai públic. En definitiva, no és 
permès que la població actuï diferent, 
amb llibertat, sinó que s’ha de compor-
tar de la manera establerta com a “co-
rrecte” per als governants del poble.

D’altra banda segons la definició més 
acadèmica, entenem com a un espai 
“El medi on s’estableixen les relacions 
entre el sistema físic i l’activitat huma-
na. Espai lliure.” I com a públic “Relatiu 
a la nació, a la comunitat. De què pot 
fer ús tothom”. (Definicions extretes  
del DIEC)

En aquesta definició està clarament 
exposada la negativa respecte a la 
prohibició o exclusió únicament per ser 
d’una classe social o seguir uns com-
portaments concrets. Aleshores el que 
discerneix una definició de l’altre no és 
res més que l’aparició de l’element go-
vernamental. És quan sorgeix aquesta 
figura de poder que canvia la definició 
per convertir-la en el que sigui adient 
per als seus objectius propis. No es 
consideren les necessitats dels ciuta-
dans una prioritat, sinó que aquestes 
acaben no important.

Com a conclusió, es podria dir, que el 
fet que els espais públics siguin pro-
pietat de l’estat permet que aquest els 
manipuli i els faci servir com  millor li 
convingui, deixant de banda qualsevol 
ètica i democràcia, simplement actuant 

des del seu propi bé.
I no és el bé comú de tots els ciutadans 
el que s’ha de buscar com a societat?

3.2. El dret a la ciutat

La recerca sobre aquest terme, pretén 
aprofundir i entendre’l mitjançant el 
diàleg entre tres autors de pensaments 
diferents. És interessant veure el con-
cepte sota punts de vista divergents 
per a poder trobar la millor perspectiva 
possible i aplicar-la al projecte.

La ciutat és o ha de ser propietat dels 
ciutadans, podria ser la definició que 
engloba tots els significats d’aquest 
concepte. Ha estat tractat per a dife-
rents autors, filòsofs i sociòlegs però 
sempre ha conservat la seva arrel, un 
denominador comú, i aquest és que la 
ciutat no pertany a ningú més que als 
ciutadans que hi viuen. 

És el 1968 on Henri Lefebvre (1901-
1991) sociòleg, geògraf i filòsof men-
ciona en el seu llibre El dret a la Ciutat 
(1968) el terme per primera vegada. 
Sorgeix com a solució a la situació de 
les ciutats d’economia capitalista de 
l’època, on la ciutat es va convertir en 
una simple mercaderia i només impor-
tava acumular capital a partir d’aques-
ta.

Així doncs, en les ciutats governaven 
els interessos i els diners, i com a con-
seqüència va deixar de pertànyer a la 
gent. És aquí on Lefebvre menciona el 
que anomena dret a la ciutat, una pers-
pectiva política que té la finalitat de 
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“Rescatar a l’home com a element 
principal, protagonista de la ciutat 
que ell mateix ha construït”  
(Lefebvre, 1968). 

En definitiva, reivindicar que la pobla-
ció torni a recuperar i a dirigir la ciutat 
en la qual viu. 

Aleshores, podem dir, que el que pro-
posa Lefebvre és restaurar l’ordre a la 
ciutat, un ordre que permeti a la pobla-
ció tenir una situació que l’afavoreixi, 
governar la ciutat des de la ciutadania, 
ja que ningú sap millor que aquesta,  
el que li convé. 

Per altra banda, el dret a la ciutat tam-
bé vol funcionar com a motor per a fer 
complir els drets que ja existeixen  
(o haurien d’existir) per a tots els ciu-
tadans, com poden ser: l’habitatge, la 
sanitat, la informació... I, segons Lefeb-
vre, per fer que aquests es compleixin 
i, en conseqüència exercir el dret a la 
ciutat, els moviments socials i les ac-
cions de conquesta són l’única manera.

Pel que fa a Jordi Borja (1941) geògraf, 
sociòleg i polític, la definició de dret  
a la ciutat no varia gaire de la descrip-
ció del terme que proposa Lefebvre, 
per a ell també és el dret i la possibili-
tat de poder viure dignament i ser reco-
negut com una part de la ciutat. 
Tot i això, Borja té un punt de vista més 
modern, i parla des de la perspectiva 
de les ciutats actuals, tenint en compte 
altres elements, drets i recursos exis-
tents avui en dia. El panorama actual 
és molt important, les ciutats canvien 
cada dia i és per això que els drets dels 

ciutadans han de canviar amb elles.  
En el seu llibre més recent Revolució 
urbana y drets dels ciutadans (2013). 
Borja descriu la ciutat com un espai 
públic en si, i alhora la veu plena de 
contradiccions. També qüestiona les 
normes i pautes que segueixen les 
ciutats i, com aquestes, no fan possible 
una democràcia igualitària. En defini-
tiva, creu que la solució és la mateixa 
que proposa Lefebvre: l’única manera 
que les ciutats siguin justes per a to-
thom és que la gent que hi visqui tingui 
el poder i l’oportunitat per a decidir.

 “És hora de conquistar els nostres 
drets com a ciutadans, ja que el ciu-
tadà no neix, sinó que es fa a través 
d’aquestes conquistes”.  
(Jordi Borja, 2013)

El més interessant de la proposta de 
Borja del dret a la ciutat en una socie-
tat actual, és que parla de moviments 
socials. Lefebvre també fa la mateixa 
reflexió, però Borja els defineix i orde-
na: 
-El primer és un procés cultural, que 
mitjançant un bagatge cultural i una 
educació la ciutadania, aquesta tingui 
clars els valors i els drets de que dispo-
sa o podria disposar.
-El segon és un procés social, aquest 
parteix de la mobilització i la participa-
ció ciutadana. Una creació de procedi-
ments de conquesta que permetin cer-
tes accions, la legalització d’aquestes  
i finalment que puguin ser efectives.
-I per últim, el procés polític-institu-
cional, en aquest, bàsicament es pre-
tén que les accions i els procediments 
duts a terme a l’anterior procés siguin 

formalitzats i, d’alguna manera desen-
volupar accions polítiques per a conso-
lidar-los.
El coneixement d’aquests processos 
és molt important per al desenvolu-
pament del projecte, ja que descriu la 
millor manera d’arribar a la ciutadania 
amb l’objectiu que estigui assabenta-
da i posteriorment reaccioni a aquesta 
informació.

Qui també ha fet una definició moder-
na del terme és el geògraf i teòric Da-
vid Harvey (1935), en el seu llibre  
El dret a la ciutat (2008), no només 
descriu el concepte sinó que menciona 
també el que és el capital, les classes 
socials, la ciutat moderna, i qui és el 
causant dels problemes en aquesta 
última. El que cal destacar de Harvey, 
és que discrepa amb la definició de 
dret de la ciutat que ha existit fins al 
moment, segons ell, és un terme amb 
un “significat buit”. Ell proporciona 
una definició bastant anticapitalista 
i amb un aire i una intenció molt més 
revolucionaria. Veu el dret a la ciutat 
no com un dret que ja existeix o com 
un dret dels ciutadans, sinó com una 
lluita col·lectiva de tots aquells que 
participen en la creació de la ciutat i 
fan i viuen la seva vida en ella, i que, 
per tant, són els que poden decidir quin 
tipus de normes i legislacions són ne-
cessàries. També argumenta que les 
persones que creen vida a les ciutats, 
són els grups socials més desfavorits  
i els que mitjançant les seves activitats 
(siguin econòmiques o culturals) doten 
de vida a aquesta. 
A més, tot i que els col·lectius són el 
motor de la societat, també són els 

que manquen de dret a la ciutat, degut, 
segons Harvey, a la urbanització capi-
talista. 

És a dir, per a Harvey la ciutat és un 
fenomen de classes, on la classe ca-
pitalista utilitza pràctiques depreda-
dores sobre col·lectius vulnerables i 
disminueix, d’aquesta manera, la seva 
capacitat de poder seguir existint  
i sobrevivint socialment. Afirma que 
com més bones siguin les qualitats que 
crea un grup social, més probabilitats 
tenen de ser apropiades per interessos 
privats, i per tant, capitalistes. En al-
tres paraules, el pensament de Harvey 
sobre el terme, ofereix una visió més 
radical on les classes socials més des-
favorides són les protagonistes, són les 
que mouen les ciutats i a la vegada són 
les que acaben sent atacades.

A més, parla del problema del capita-
lisme, que, segons ell, és la raó per la 
qual aquests grups socials manquen 
del dret a la ciutat. En el seu argument 
apunta directament al problema, als 
causants de que la gran majoria dels 
ciutadans no tinguin veu. És interes-
sant la seva perspectiva perquè, al con-
trari dels altres autors, no dóna direc-
trius a seguir per canviar la situació, 
sinó que posa èmfasi al causant de tot.

“El capitalisme segueix basat en  
la destrucció i no en la construcció”. 
(David Harvey, 2010)

marc teòric
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3.3. Fòrum Social Mundial (FSM)

El concepte dret a la ciutat, no només 
és una teoria o una idea que es limita 
a les pàgines d’un llibre, o que només 
existeix en les ments d’uns pocs, és 
real, és un moviment, és una sèrie d’ac-
cions per millorar les ciutats. Tot i que 
cada ciutadà té dret a la ciutat inde-
pendentment de si forma part d’algun 
moviment social o sap de l’existència 
d’aquest terme, existeix un màxim 
representant del concepte: el Fòrum 
Social Mundial (FSM). 

El FSM és una trobada que es duu  
a terme anualment, on moviments i ins-
titucions socials es reuneixen per dis-
cutir temes i problemàtiques referents 
a la societat civil. Es tracten matèries 
relacionades amb la diversitat, el neoli-
beralisme, el capitalisme o la globalit-
zació, que es consideren els causants 
de molts dels conflictes socials.

Tot i que el terme dret a la ciutat exis-
teix des del 1968, la primera vegada 
que se celebra el FSM és el 31 de ge-
ner del 2001 a Puerto Alegre (Brasil), 
que va durar 5 dies i va reunir a més de 
12.000 persones. Costa de creure que 
hagin passat més de 30 anys d’ençà 
que apareix el concepte fins que real-
ment sorgeix una associació o movi-
ment que representa la causa de ser 
d’aquest, que posa veu i accions a la 
idea. Aleshores es planteja una pregun-
ta evident, per què neix el FSM? 

El FSM s’origina per satisfer necessi-
tats que en la realitat d’una població 
urbana eren impossibles de satisfer. 

Aquestes, sorgeixen com a conseqüèn-
cia  a les limitacions de les caracterís-
tiques que posseeix (socials, econòmi-
ques, de gènere, edat...) un grup social. 
I depenent del context en el qual es 
trobi aquest, poden sorgir lluites ur-
banes, i provocar canvis i problemes 
al bon desenvolupament de la ciutat. 
Aquesta definició recorda al que deia 
Harvey, que les conseqüències les 
reben els grups socials més desafavo-
rits i els problemes els generen els que 
posen les limitacions, és a dir, els pro-
pietaris, els que tenen més poder, i què 
és el poder sinó capital?
Però tornant a la pregunta inicial, els 
problemes comencen a sorgir quan 
una classe social es queixa, provoca 
aldarulls i com a conseqüència el mal 
funcionament de la ciutat. Podríem dir, 
doncs, que el FSM es forma a partir 
d’aquestes revolucions, a partir de què 
la ciutadania detecta un problema  
i utilitza la seva veu i la seva força per 
canviar-lo. Òbviament no és la primera 
vegada que un poble es revela, la his-
tòria n’està plena, però en aquest cas 
es crea un moviment abans del pro-
blema i es treballa perquè se solucioni 
d’una manera molt més pacífica i ins-
titucional. Es procura prendre accions 
abans, per evitar situacions desagra-
dables i que puguin afectar a la ciutat 
negativament.

En definitva, el conjunt d’organitza-
cions no governamentals, moviments 
populars i associacions (d’entre altres) 
reunides des del primer FSM tenen 
l’objectiu de poder arribar a construir 
un model de ciutat lliure, igualitari, just 
i solidari. 

També és important mencionar que és 
en aquest primer FSM on es comença  
a construir la carta mundial del dret  
a la ciutat que recull mesures, com-
promisos i comportaments que han de 
ser assumits per organismes i governs 
amb la finalitat de què totes les per-
sones que viuen en societats, ciutats i 
pobles puguin viure igualitàriament  
i amb dignitat.
“Ens van fer creure que els recursos 
eren limitats. Ara, en la crisi, bilions 
de dòlars són destinats a rescatar 
fabricants d’automòbils, bancs i com-
panyies fallides i que podrien haver 
estat utilitzats per combatre la pobre-
sa, millorar la salut i l’educació”. 
(Oded Grajew, un dels fundadors  
del FSM, 2009)

3.4. Carta mundial del dret a la ciutat

La carta mundial del dret a la ciutat és 
una eina que vol ajudar amb el procés 
de reconeixement del dret al dret de la 
ciutat. El seu objectiu és que les ciutats 
es moguin amb principis de justícia 
social amb la finalitat d’obtenir un estil 
de vida just per a la ciutadania.

Els punts més importants de la carta 
mundial del dret a la ciutat són els se-
güents: 
- La ciutadania té el dret d’exercir ple-
nament tots els drets humans. Sense 
discriminacions de gènere, edat, raça, 
ètnia o orientació política i religiosa. 
-La ciutat pertany a tots els seus habi-
tants.
-És necessària la participació activa 
i directa de la ciutadania en tots els 

actes de gestió de la democràcia de la 
ciutat.
-Les autoritats han d’adoptar les mesu-
res necessàries per a aconseguir que 
es dugin a terme els drets econòmics, 
socials i culturals necessaris per al bon 
funcionament de la ciutat.

Aquests punts tenen com a prioritat els 
drets i les llibertats dels ciutadans, i, 
a partir d’aquí, formulen les diferents 
condicions perquè una ciutat pugui 
funcionar correctament. Afirmant així 
que, no es pot arribar al bé comú trepi-
tjant els drets d’una part de la societat.

És interessant pel projecte, la idea de 
tenir una carta, manifest o document 
on es reuneixin totes les condicions 
i idees de “la nova ciutat”, una ciutat 
millor. És una manera molt potent  
i clara de poder veure les intencions,  
en aquest cas d’un moviment popular 
que, sempre des d’una manera cívica, 
veu necessari un canvi.

3.5. Conclusions

Un cop finalitzada la investigació po-
dem afirmar que una ciutat no pot fun-
cionar ni pot ser justa si no es respec-
ten els drets de tots els ciutadans per 
igual a l’hora de governar. I al no com-
plir-se la majoria de vegades aquest 
fet, com a resposta, s’ha format una 
agrupació que vetlla pel compliment 
d’aquests drets. 
Tots aquests descobriments m’han 
ajudat a encaminar el projecte, en veu-
re molt més clarament la forma final i 
formal del projecte, on a partir d’una 
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idea que neix a conseqüència d’un sen-
timent d’injustícia, té com a objectiu 
propagar, fer saber a la resta de la po-
blació aquest descontentament, amb  
la intenció de poder canviar, millorar  
i convertir el poble en un de millor, més 
just i igualitari. 

En aquest projecte, el marc teòric ha 
funcionat com una mena de motor 
per al marc pràctic, ja que sense els 
coneixements i idees adquirides en 
aquesta part d’investigació, el resul-
tat final hagués pogut tenir un discurs 
molt més pobre. Entenent els orígens 
dels conceptes i les reaccions de la 
població a aquests, és molt més fàcil 
pensar i preveure un resultat que sigui 
efectiu i que sobretot tingui una base 
sòlida.

Aquesta investigació teòrica podria se-
guir, el concepte dret a la ciutat és am-
pli, conté diversos significats i aquests 
es poden entendre de moltes maneres, 
com s’ha vist exposat en les idees dels 
diferents autors.

En definitiva, aquesta idea no ha de ser 
percebuda ni entesa exactament igual 
per a totes les  associacions i agrupa-
cions no polítiques que treballen sobre 
el dret al dret a la ciutat però el que 
està clar és que totes elles lluiten per 
la seva idea d’una ciutat millor. 

4. Marc pràctic

En el marc pràctic es mostra tot el pro-
cés de conceptualització fins a arribar 
a la  formalització del projecte. 

4.1. Conceptualització

A partir de la lectura de l’Ordenança 
Municipal de Convivència i Civisme de 
Pineda de Mar, (on estan llistades to-
tes les limitacions, normes i deures 
que té el ciutadà de Pineda de Mar i la 
conseqüent penalització per l’incum-
pliment d’aquests) el projecte se centra 
en una norma en concret:
Art. 21. Utilització dels espais, equipa-
ments i béns públics:
j) Arrencar, maltractar, trepitjar, re-
tirar i, en general, fer malbé plantes, 
arbres o fruits.
És aleshores quan es comença a realit-
zar una investigació sobre l’espai, re-
coneixent l’entorn del poble amb l’ob-
jectiu de trobar, sinó tots, la majoria de 
recursos naturals aprofitables.  
En aquest procés em va cridar molt 
l’atenció la gran quantitat de recursos 
que vaig trobar des d’arbres, flors, ar-
bustos fins a fulles i fruits.

Amb aquesta llista de recursos natu-
rals com a punt de partida, el següent 
pas va ser ordenar i classificar-los,  
a més d’agrupar la quantitat més gran 
d’informació possible de cadascun: on 
estan localitzats, quina mena de bé 
proporcionen, informació tècnica so-
bre aquest recurs natural i, finalment, 
fotografies d’aquest i de l’entorn que el 

rodeja.
La importància d’aquest procés d’in-
vestigació, documentació i classifica-
ció és crucial perquè el projecte tingui 
sentit, és la base sobre el que poste-
riorment es plantejarà una formalitza-
ció. És per això que també és la part 
del projecte que més temps comporta 
i, possiblement la més llarga, sempre 
poden aparèixer noves localitzacions, 
llocs que no s’han descobert...  

És per això que el projecte agafa un 
rumb diferent, on no només pot ser un 
monòleg, on una única persona té veu 
i ofereix informació, sinó que ha de ser 
un projecte obert, on participi tot el 
poble, que tothom pugui donar la seva 
opinió, compartir els seus coneixe-
ments i crear debat. Ja que així s’acon-
seguirien millors i més ràpids resultats.

4.2. Ideació

Tenint en compte els processos que 
s’havien anat seguint i els resultats 
extrets, cada vegada les possibilitats 
de formalització i les maneres d’obrir 
aquests resultats al món, anaven sent 
més clares. A  partir d’aquí, es va pen-
sar la millor manera de transmetre el 
que representa, i el que és el projecte. 

L’objectiu és reflexionar i veure l’espai 
d’una manera diferent, no només es 
basa en la reivindicació i a qüestionar 
les normes del poble subjectes als es-
pais públics, sinó que també comporta 
un procés d’observació, ser conscients 
del que ens rodeja. És per això que és 
tan important retratar i donar visibilitat 
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a aquests indrets del poble, en aquest 
cas els espais públics dotats de recur-
sos naturals.

És aquí on es planteja i sorgeix la ma-
nera definitiva de poder englobar la 
idea del treball. La part visible de totes 
aquestes accions prèvies. Neix Pineda 
de tots, un projecte centrat en l’obser-
vació, reivindicació i apropiació dels re-
cursos naturals dels espais públics des 
dels ciutadans de Pineda de Mar. Com 
a resultat, tota la documentació i infor-
mació prèvia esmentada anteriorment, 
es converteix en una web, aquesta, fa 
d’amplificador amb l’objectiu d’arribar 
a la major part de la població possible. 
Tot i que la web comença donant una 
informació limitada, aquesta no és la 
seva funció, la web s’ha de fer servir 
com una plataforma oberta a tothom. 
Ha de ser activa, canviant i sobretot ha 
d’anar creixent. 

El més important perquè tot això suc-
ceeixi és la participació de la ciutada-
nia. Si els habitants visiten, opinen i 
aporten nova informació, la web haurà 
complert la seva funció: donar infor-
mació precisa, nova i diversa, i possi-
blement crear debat. És per això que la 
definició d’“obert” per al projecte, és la 
més adequada. 

Es fa servir el terme “obert” per fer 
evident que la web i el projecte en si, 
estan pensats perquè tothom hi pugui 
participar, i que la ciutadania forma un 
paper important perquè pugui evolu-
cionar i, en definitiva, existir.

4.3. Metodologia

Com s’ha anat repetint en tots els pro-
cessos del projecte, l’observació i la 
recaptació d’informació és clau per 
a poder després donar a conèixer els 
indrets públics dotats de recursos 
naturals. És així, que primerament s’ha 
realitzat una ruta per tot el poble, amb 
la finalitat de descobrir el màxim de 
localitzacions. Aquest procés d’ob-
servació s’ha documentat mitjançant 
fotografies. Fotografies de l’espai, del 
recurs i dels voltants. 

El resultat final ha estat un mapa amb 
tots els indrets marcats, acompanyats 
de fotografies i anotacions; aquestes 
últimes, contenen detalls del lloc en 
qüestió i informació que pugui ser d’in-
terès, com per exemple, si la zona és 
exclusiva per a vianants o si hi ha un 
horari establert per a accedir a l’espai. 
Un cop s’ha obtingut la màxima in-
formació, s’ha classificat i ordenat en 
diferents categories: tipus de recurs, 
comestible o no, quantitat disponible 
(si en podem trobar més d’un al poble), 
per ser més o menys útil o aprofitable, 
i finalment, per rellevància per al ciuta-
dà. Aquesta classificació existeix per-
què després, a l’hora de presentar totes 
aquestes dades a la web, puguin ser 
enteses. És important presentar i anar 
recopilant la informació d’una manera 
ordenada, no només perquè  l’usuari 
final pugui comprendre-la i utilitzar-la 
posteriorment, sinó també per poder 
tenir clar del que es disposa abans de 
crear les peces finals i poder treba-
llar-les millor.

4.4. Desenvolupament

El procés de desenvolupament engloba 
totes les accions a partir de la recopila-
ció d’informació. Comença un cop es té 
tot el material necessari (dades, mate-
rials, fotografies...) per a poder formar 
els objectes finals. 

En aquest punt s’articulen els objectes 
i productes que són el resultat final:  
la web i d’altres elements formals que 
són necessaris per a expressar i expli-
car millor el projecte.

Primerament, com s’ha dit anterior-
ment, la formalització de Pineda de 
tots comença amb la web. 

La web és el pilar fonamental del pro-
jecte a l’hora de presentar-se. És la 
cara  i a la vegada el contenidor, és on 
s’explica tot el treball. Cal dir que és 
una peça que pot funcionar sola, no ne-
cessita altres elements que la suportin, 
ja que transmet tot el necessari perquè 
s’entengui la idea darrere de tot. És per 
això que s’ha invertit més temps a des-
envolupar-la. 

Després del procés de creació de la 
web, s’ha vist necessari la creació d’al-
tres peces. Aquestes són: 
- Un Instagram amb el nom de Pineda 
de tots.
- Diferents adhesius amb frases i  infor-
mació del projecte i un Qr vinculat a la 
web. 

La raó de ser d’aquests dos elements 
és de donar a conèixer la web. Són un 

mètode perquè la població sàpiga de 
l’existència de la plataforma. Tenen 
l’objectiu d’arribar a la major part de 
ciutadans possible.

Primerament, l’Instagram @pinedade-
tots. Avui en dia qui no té Instagram? 
S’ha convertit en una aplicació impres-
cindible i molt útil a l’hora de voler-se 
fer conèixer. És per aquest motiu que 
s’ha utilitzat per a difondre i actualitzar 
l’estat del projecte. L’element immediat 
d’Instagram, que permet fer una foto 
i pujar-la directament, aporta un afe-
git molt important al treball, i és el fet 
d’estar actualitzat. Un altre motiu pel 
qual es va obrir un perfil en aquesta 
xarxa social, és per la participació; com 
s’ha dit anteriorment, aquest és un pro-
jecte obert, on la ciutadania participa 
i, en conseqüència, fer créixer Pineda 
de tots. Instagram és el lloc perfecte 
per poder-ho fer, els seguidors poden 
comentar i crear debat, a part de poder 
pujar les seves pròpies fotos i etiquetar 
el perfil o fer servir un hashtag, acon-
seguint així una biblioteca de fotos 
molt més gran.

Finalment, els adhesius. Aquestes són 
el mètode analògic de fer publicitat del 
projecte. Per la gent que no és activa 
a les xarxes socials, els adhesius són 
la manera de fer arribar la informació. 
Aquests estarien disposats als espais 
públics que continguin recursos natu-
rals del poble. Són una eina efectiva i 
fàcil de distribuir, ja que s’enganxen a 
qualsevol lloc sense necessitar massa 
superfície. A part, contenen la informa-
ció precisa i necessària, només donen 
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pistes del projecte i ofereixen mit-
jançant un codi Qr, visitar la web per  
a més informació.

4.5. Formalització

Un cop els objectes de la formalització 
estan concretats i decidits, aquests es 
comencen a plantejar gràficament.  
El disseny tant de la web com dels 
adhesius i l’Instagram  han d’anar rela-
cionats i han de tenir els mateixos ele-
ments, ja que s’han de poder relacionar 
entre si si es veuen per separat. L’estil 
gràfic es podria definir com a alegre, 
amb un aire reivindicatiu, amb dife-
rents colors i il·lustracions per a poder 
dividir millor els diferents recursos dels 
quals parla el projecte i, finalment, fet 
des del poble, és a dir, casolà i fet a mà, 
amb la intenció que resulti senzill i s’hi 
pugui identificar el ciutadà.

4.6. Naming

El nom del projecte sorgeix del joc de 
paraules entre l’objectiu d’aquest (que 
és arribar a tothom, repensar els espais 
públics i fer-los visibles a la ciutadania 
des d’un punt de vista reivindicatiu, 
obert i just) i el context on es duu a ter-
me, Pineda de Mar.

És així com modificant el propi nom 
del poble, és afegida la paraula “tots”, 
canviant-lo deixant veure clarament les 
intencions del projecte. 

4.7. Tipografia

Les tipografies utilitzades durant el 
curs del projecte han estat dues:  
Barrio (per a títols) i Public Sans (per a 
subtítols i cos del text). 

Ambdues són fonts obertes, amb lli-
cència lliure, és a dir, públiques. Per  
a un projecte d’aquesta tipologia, que 
les fonts tinguessin aquesta caracte-
rística és important. També, el que és 
interessant de Barrio, és que recorda 
a les tipografies que podem trobar pel 
poble, en cartells, i botigues i per tant 
més propera al ciutadà.

#28AEC0

#63A057

#3C547F

#7F74C4

#ED925F

#FCD165

#EA7575

#F4DFC1

4.8. Gamma Cromàtica

Quant a la gamma cromàtica, varia 
entre diferents colors, tots alegres i 
vibrants, freds i càlids, amb la intenció 
de poder dividir millor les parts de la 
web assignant cada color a una infor-
mació diferent.

BARRIO
Public Sans
Public Sans
Public Sans
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Escut de Pineda de Mar

Pineda 
de Mar

Pineda 
de Mar

Pineda 
de Mar

Pineda 
de Mar

Pineda 
de Mar

Pineda 
de Mar

Pineda 
de Mar

Pineda 
de Mar

Logotip final

4.9. Logotip 

Es crea el logotip del projecte ja que 
Pineda de tots necessita poder ser 
identificat ràpidament. També  és im-
portant que totes les peces formals  
el tinguin, per poder relacionar-les 
entre si . 
En quant al disseny, es juga amb les ti-
pografies escollides diferenciant el na-
ming en dos: “Pineda de Mar” per una 
banda i “tots” per l’altre. També conté 
un element identificatiu del poble, que 
és el seu escut. S’ha agafat l’element 
de l’arbre, que representa els recursos 
naturals.
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4.10. Il·lustracions

Després es creen un seguit d’il·lus-
tracions sobre els recursos naturals 
trobats. Aquestes no són res més que 
representacions de les diferents frui-
tes i tipus d’arbres i plantes trobats als 
espais públics. Són un acompanyament 
de la informació escrita, amb la inten-
ció que aquesta sigui més visual i en-
tesa més ràpidament. També contenen 
l’element gràfic tan característic de la 
tipografia Barrio: la diferència de grui-
xos.
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Aquí finalitza la primera part de la 
memòria, ja que aquesta s’ha dividit en 
dues.
L’annex o segona part, conté els resul-
tats finals de les formalitzacions, les 
conclusions i la bibliografia.

S’ha fet d’aquesta manera perquè les 
peces finals requereixen més temps. 
No més temps per crear-les, sinó per-
què s’origini una resposta de la ciu-
tadania, el projecte realment no està 
acabat fins que existeix una reacció 
per part del poble.


