ACTA TALLER VALIDACIÓ

CONSTRUCCIÓ PARTICIPATIVA D'UN PARC A MALDA

DILLUNS 4 ABRIL 2016
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B) OBJECTIUS




Exposar als participants del procés una proposta concreta en base a les sessions deliberatives del
procés de co-disseny del parc i validar o matitzar-la.
Assentar les bases per a la continuïtat del projecte fins a la seva construcció

C) METODOLOGIA
De la mateixa manera que les sessions anteriors, s'inicia en sessió plenària per poder explicar en els resultats
dels mesos de procés participatiu.
D) EXPOSICIÓ DELS FETS I OBSERVACIONS
Estat del procés participatiu i futur proper
L'equip tècnic de Straddle3 exposa el material gràfic i comenta que el procés participatiu finalitzarà després de
la sessió de validació. No es faran més sessions presencials a Maldà, però anima a tots els participants a fer
servir la web com a xarxa per plasmar opinions i idees. En un termini de 2 mesos es presentarà el projecte
bàsic del parc.
Exposició dels plànols de distribució en planta i secció (veure plànols adjunts)
Tota la proposta es veu amb bons ulls i els participants senten que la informació gràfica reflecteix la essència
del procés. Posteriorment es fa esment a el pressupost necessari per a la construcció del parc, en la que es
comenta que amb 200.000 € és pot fer una obra relativament ben feta i funcional. No obstant es remarca que
la xifra ideal estaria fixada en els 250.000 €. Sembla coherent però ningú opina respecte els números.

A la recerca de finançament per a l'execució de la obra
La Mari Luz explica l'estat de la recerca de finançament. Així, exposa que la diputació de Lleida no disposa de
capital per a fer inversions. A més a més, cal presentar un projecte a "plans d'obres i serveis" però és molt
difícil accedir-hi i et donen els capital un cop finalitzada l'obra, de manera que caldria finançament. Despres
d'haver mantingut converses amb el president de la diputació, van deduir que no és el camí a seguir.
El consell comarcal tampoc disposa de líquid, però pot oferir transport i millorar les condicions de la deixalleria
de Tàrrega on la gestió és privada.
Al consell d'Esports els va entusiasmar la idea però tampoc tenen liquiditat. No obstant s'ofereixen a fer
pressió.
El subdelegat del govern ja coneix el projecte i li agrada molt, comenta que intentarà aconseguir finançament
En conclusió, hi ha molt fronts oberts, tothom està encantat amb el projecte però ningú disposa de liquiditat
ara mateix.

Maldà, un centre d'emmagatzematge del programa pilot GRRR
Als assistents els hi sembla bona idea i es parla de començar a emmagatzemar residus procedents d'Arbúcies.
Es comenta que el consell comarcal potser pot posar a disposició camions amb conductor, però en cap cas fer
la càrrega i descàrrega del material.
Opinió dels participants sobre el desenvolupament del procés participatiu




Els participants més joves comenten que cal posar plànols, 3d i fotos a la web perquè aquells joves
que no viuen al poble puguin seguir el procés per la web.
Straddle3 traduirà la web a Anglès i castellà per arribar a més gent, fent incís a la recerca de €.

E) RECULL D'IMATGES

Inici de la sessió al bar del Local Social de Maldà

Explicacions per part de l'equip tècnic del procés

Membres de l'equip de govern atents a la sessió
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