ACTA TALLER 02

CONSTRUCCIÓ PARTICIPATIVA D'UN PARC A MALDA

DILLUNS 08 FEBRER 2016
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B) OBJECTIUS






Presentació de la web suport del procés participatiu http://parcmalda.cat/
Identificació i anàlisi dels usos dels espais públics existents a Maldà, amb la intenció de poder
discriminar quins usos estan coberts i quins dèficits es detecten.
Consensuar quins usos són desitjables al nou espai públic equipat
Realitzar un primer plantejament de com podrien emplaçar-se els usos consensuats dins el solar.

C) METODOLOGIA
La sessió s'inicia en rotllana de manera conjunta i es desenvoluparà en sessió plenària. Tota la sessió es
desenvolupa oralment acompanyada de suport gràfic (foto-plànols, imatges i plànols acolorits) per fer
l'explicació més planera, comprensible i a l'abast de tots els participants.
1ª part (20 min)

Recordatori de la sessió de presentació (24/02/2016)
Resum de la reunió mantinguda amb l'Agencia Catalana de Residus (02/02/2016)
Presentació web http://parcmalda.cat/

2ª part (60 min)

Diagnosi dels espais públics de Maldà a partir de la projecció d'un foto-plànol. De
manera coral es proposa als participants que expliquin quines utilitats i mancances
té cada un dels espais identificats. En sessions successives es mostrarà el resultat.
Aproximacions al solar del futur parc. A partir d'un plànol a escala del solar i
d'unes fitxes de cartolina retallades a escala amb diversos usos anteriorment
demandats (pista basquet, futbol, picnic, skate...), es proposa realitzar una primera
idea de quina idea té cada participant.

3ª part (15 min)

Resum de consensos

D) EXPOSICIÓ DELS FETS I OBSERVACIONS
Reunió amb l'Agència Catalana De Residus
El passat 2 de febrer es va mantenir una reunió multilateral entre l'Agència Catalana de Residus,
l'Ajuntament de Maldà, el Consell Comarcal de l'Urgell i l'equip dinamitzador per presentar el procés
participatiu i explorar possibles vies de col·laboració per al desenvolupament del projecte.
http://parcmalda.cat/contingut/reuni%C3%B3-a-l-agencia-catalana-de-residus

Identificació dels espais públics
Es localitzen una desena d'espais públics a l'àmbit del poble.

ESPAIS PÚBLICS DE MALDA
NOM
Pistes esportives
Plaça Nova

ÚS
Esportiu, Celebracions
Major
Social Juvenil, joc Infantil

Plaça del Castell

Aparcament

La Font Vella
Plaça de l'Església

Social (Àpats, estada i relació)
Cap

Plaça de la Vellesa

Esportiu (patinar, futbol...). És el
fòrum de la Vila

Pati de les escoles
Local Social
Plaça de les 3 Creus
Darrera del Castell

Esportiu de pilota
Social
Futur parc Maldà

Festa

OBSERVACIONS
Són poc utilitzades degut a la llunyania del centre
vila
situada sobre el casal de Joves, Habitada per joves
en horari Nocturn.
S'hi està fent obres arqueològiques. En un futur
connectarà dues cotes de nivell diferenciades del
poble.
Es un lloc estimat. Es troba fora vila
Espai amb molta pendent, poc pràctic. Ni tan sols
es celebra missa a l'església
Es tracta d'un espai central de la Vila. Actualment
aglutina moltes de les funcions que es podrien
desenvolupar al nou solar.
En horari escolar, o sota demanda
Punt de reunió al cobert. Espai exterior poc usat
S'hauria de convertir en un espai de referència per
a la vila

S'extreuen dues conclusions principals sobre els espais públics de Maldà:






Existeix en usos ja resolts al municipi (pista esportiva, espai per a picnic...), malauradament aquestes
àrees es troben allunyades del centre de la vila
Hi ha una manca d'arbres i de bancs que origina que la manca d'espais amb ombra i espais d'estada i
socialització.
En ocasions aquesta combinació d'incidències, juntament amb el pendent dels carrers, pot
desembocar en la falta de dinamisme d'alguns espais.

D) APROXIMACIONS AL SOLAR I ASPECTES A TENIR EN COMPTE
Es demanda les següents condicions:







Com a criteri bàsic la construcció resultant ha de ser accessible i adaptada. (Alerta amb la grava)
Es valorarà molt positivament que el procés sigui accessible a totes les edats i condicions.
Es valorarà molt positivament la intergeneracionalitat del resultat final. Realitzar usos barrejats on
petits i grans puguin trobar-se i crear confluència
Els espais d'ombra seran imprescindibles.
La possibilitat de construir camins per passejar amb cotxets de manera còmode.

Es consensuen els següents usos per al futur parc patinable de Maldà:

Àrea de Skate.

Àrea de Gimnàstica per a gent major. (Caldrà fer seguiment per aconseguir material de la Diputació)

Àrea esportiva inclosa a l'àrea patinable (Basquet i futbol en un mateix espai)

Àrea per a possibles espectacles amb un escenari

Àrea de gronxadors i jocs infantils

Àrea d'estada i descans
Algunes observacions:

Crear talussos amb coberta vegetal per estabilitzar el terreny. (En algun moment del procés es parlarà
de Jardinera)

Es remarca la necessitat de crear elements multi funcionals. Com a exemple es proposa que la mini
pista de futbol estigui en un nivell inferior a la zona patinable, de manera que el desnivell creat pot
servir com a límit de la pista, però també com a desnivell per a ser saltat mentre es patina

Tenir en compte la marinada. A l'estiu és un bé molt apreciat (S'aproxima per la cara Sud)

La plantació d'arbres, enfiladisses i construcció de pèrgoles haurà de ser en una altura que no entri en
conflicte amb el castell.
E) PRÒXIMES SESSIONS




Es demana als participants que realitzin algun tipus de recerca sobre espais patinables i parcs que
puguin servir de referència per al projecte de Maldà
Es treballarà sobre propostes esbossades per l'equip tècnic que responguin a les informacions
extretes d'aquest taller.

