ACTA TALLER 03

CONSTRUCCIÓ PARTICIPATIVA D'UN PARC A MALDA

DILLUNS 29 FEBRER 2016
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B) OBJECTIUS






Capacitar als participants a utilitzar l'eina web com a motor de transmissió de coneixements, opinions
i recursos. Aclariments de dubtes http://parcmalda.cat/
Debatre i definir diverses alternatives de distribució dels elements del futur parc tenint en compte els
usos consensuats a l'anterior sessió. (ús d'estada, usos esportius de pilota, usos patinables)
Consensuar les diferents propostes per a permetre a l'equip tècnic dissenyar una primera proposta
que serà sotmesa a treball

C) METODOLOGIA
La sessió s'inicia en rotllana de manera conjunta. Posteriorment es subdividirà el grup en grups més petits per
facilitar la opinió de tothom. Finalment i es tancarà en sessió plenària. Tota la sessió es desenvolupa oralment
acompanyada de suport gràfic (foto-plànols, imatges, plànols acolorits i maqueta) per fer l'explicació més
planera, comprensible i a l'abast de tots els participants.
1ª part (20 min)

Revisió de la web i resolució de dubtes sobre el seu ús http://parcmalda.cat/

2ª part (10 min)

Presentació d'un esquema d'usos extret de la diagnosi de necessitats
desenvolupada durant la sessió anterior i validació per part dels participants.

3ª part (60 min)

Exposició de la dinàmica de la sessió: Propostes de definició dels espais del parc.
Inicialment es presenta una maqueta de treball del solar sobre la que es
desenvolupa tota la dinàmica. Els assistents és divideixen en dos grups. Un grup
treballa els elements de la zona patinable, mentre que l'altre grup treballa la resta
d'usos i l'enjardinament.
La dinàmica del grup que treballa els elements i la zona patinable es desenvolupa
com un joc. Ajudats de plastilina es demana als participants que modelin aquells
elements que desitgen tenir a l'espai. A mida que van apareixen elements
modelats es demana quina funció poden tenir a l'espai, com optimitzar el seu ús i
com combinar-los amb els altres usos del parc fins a arribar a un consens.
L'altre grup disposa de material escolar com cartolines, feltre i colors, i treballa
amb una metodologia anàloga a la descrita anteriorment.
Es compta amb la presència de Sergi Arenas, assessor i expert en skateparks.

4ª part (20 min)

Resum de consensos. Cada grup exposa a l'altre la solució adoptada. Debat

D) EXPOSICIÓ DELS FETS I OBSERVACIONS
Usos acordats i ubicació aproximada dins l'espai

Diagrama d'usos, ubicació aproximada dels espai i línies de fluxos suggerits. Elaboració per part de l'equip tècnic a partir dels consensos de
la sessió anterior.

Elements i zona patinable. Consensos









Utilitzar el talús superior a mode de rampa de llançament cap a la zona patinable.
Crear un límit perimetral patinable a la terrassa inferior amb una doble idea: evitar l'escapament dels
patins i poder descansar-hi. Es treballa sobre la idea de una corba peraltada que pugui incorporar
grades, seients o espai per mirar la pista.
Es comenta la idea de poder inserir la pista d'esports de pilota dins d'un element patinable. Podria ser
ensorrant-la (uns 80 cm) de manera que el mateix espai queda lleugerament tancat per evitar la
sortida de les pilotes. Caldrà dissenyar-ho sense arestes vives per evitar accidents.
Els agraden elements tipus piràmides, spines, rails, bowls... En Sergi Arenas argumenta que serà bo
realitzar un treball de síntesi per no omplir gaire la pista i facilitar-ne la patinabilitat.
L'Agustí recorda que hi ha tot de material petri al solar que podria ser utilitzat per retenir talussos, fer
grades, jardineria etc... Es veu la proposta amb bons ulls.

Altres usos del parc. Consensos






Al talús superior s'hi ubicarà el gimnàs a l'aire lliure.
Es proposa la nova zona de picnic i futbol al talús inferior.
Es treballarà per aconseguir zones d'ombra com ara una pèrgola que incorpori vegetació al talús
intermig. També caldrà treballar la ombra de l'espai de picnic. Fins i tot es planteja la possibilitat de
tenir un contenidor d'obra (amb un acabat bonic que no sembli un contenidor d'obra) per guardar-hi
material i utilitzar-lo com a suport per un eventual umbracle
Es recomana col·locar dues fonts. Una a cada nivell.

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 i els introdueixin al lloc web.
Es treballarà sobre propostes esbossades per l'equip tècnic que responguin a les informacions
extretes d'aquest taller.

F) RECULL D'IMATGES

Inici de la sessió

Disseny de l'àrea patinable

Consens final sobre la hipòtesi de partida de l'area patinable

Disseny dels altres espai del parc.

Moment final del taller: Explicació coral dels consensos

