Amb el suport de

ACTA DE LES PROPOSTES REBUDES AL DECIDIM
Període:
Lloc:

18/01/2021 - 14/02/2021
Plataforma Decidim El Prat

1. PARTICIPACIÓ
En total, s’han fet 42 propostes de veïns i veïnes a l’apartat Propostes de la plataforma Decidim
El Prat. Per facilitar la major participació de persones, es va disposar d’un punt de recollida de
propostes a Cases d’en Puig. El període per fer propostes ha estat des del 18/01/2021 fins el
14/02/2021.
2. DESCRIPCIÓ
Per a pujar una proposta a la plataforma el primer que s'ha hagut de fer és iniciar sessió amb un
correu electrònic i una contrasenya ja registrada, després, escriure el títol i cos de la proposta,
afegir un hashtag i opcionalment adjuntar un arxiu. Finalment, enviar la proposta.
Les propostes publicades han tingut l'opció de rebre adhesions i comentaris, i de ser seguides
per persones interessades en el desenvolupament de la proposta.
3. RESULTATS
A continuació es presenten totes les propostes rebudes, mantenint l'idioma (català o castellà) i
la redacció. Cada proposta inclou la següent informació:
● Títol de la proposta
● Descripció de la proposta
● Nombre de suports (adhesions) rebuts

Títol:

Més bancs a la plaça.

Proposta:

Perquè sigui un espai de trobada, m'agradaria que la plaça tingués més
bancs i que es col·loquessin propers a les noves zones verdes. També es
podrien col·locar bancs de tipus individual.

Suports:

0

Títol:

Más asientos.

Proposta:

Más asientos, porque en verano cuesta encontrar en el barrio.

Suports:

0
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Títol:

Renovar els jocs del parc infantil i fer-ho més accesible i inclusiu.

Proposta:

El parc infantil que hi ha a la plaça te molt d'ús per part de tots els infants
que en un moment o un altre han d'anar al pediatra o al CUAP. És un espai
de relax en sortir de les vacunes o bé mentre es compra la mediació o
s'espera algun resultat, després de la consulta. En aquests moments, a més,
és el lloc ideal d'espera per les visites donat el context sanitari en el que ens
trobem.

Suports:

0

Títol:

Juegos en el espacio infantil.

Proposta:

Más juegos, porqué veo que los niños tienen que esperar mucho para jugar.

Suports:

0

Títol:

Juegos infantiles.

Proposta:

Incorporar juegos para los niños más pequeños y mesas de ping-pong.

Suports:

0

Títol:

Pista de patinaje.

Proposta:

Hola! propongo una pista de patinaje adecuada para niños y mayores.

Suports:

2

Títol:

Mobiliari skateboard.

Proposta:

Mobiliari urbà compatible a la pràctica de skateboarding, per la realització
de trucs que impliquin poca velocitat i l'ocupació de poc espai. No es tracta
de rampes ni espais propis d'un skate park, si no de baranes i d'altres
mobiliaris polivalents que acceptin fer trucs amb skates, scooters asseure's
(gent gran) i i espais de joc poc definits per a infants. Es tracta de poder
combinar mobiliari per tal de compartir l'espai entre diferents generacions,
per tal de fomentar un ús de l'espai més enriquidor i així fomentar el seu ús
depenent de les franges horàries, per exemple.

Suports:

1

Títol:

Aparells d'activitat física per a gent gran

Proposta:

Incloure aparells d'activitat física a l'aire lliure per a la gent gran, a la plaça.

Suports:

0

Títol:

Zones d'ombra properes al CAP.

Proposta:

Crear petites zones d’ombra, properes al CAP, perquè les persones que fan
cua a l’exterior estiguin més còmodes.

Suports:

2
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Títol:

Colas en el CAP.

Proposta:

Las colas en el ambulatorio han sido importantes, se hacían fuera en la plaza,
con personas mayores al sol con mucho calor o al frío y sin poderse sentar.
Se tendría que tener en cuenta los usos de este equipamiento en la reforma.

Suports:

2

Títol:

Poner un quiosco con prensa.

Proposta:

Promover algún quiosco donde comprar prensa, revistas...porque el
ambulatorio suele tener gente esperando (acompañantes y pacientes) y así
podrían tener un sitio cerca donde comprar algo para entretenerse.

Suports:

2

Títol:

Voreres estretes i poc accessibles.

Proposta:

Les voreres dels carrers que envolten la plaça són estretes i poc
accessibles. Caldria millorar aquest aspecte sobre tot tenint en compte que
el CAP és un servei en el que s'atenen a moltes persones grans, infants amb
cotxets i persones amb problemes de mobilitat.

Suports:

1

Títol:

Millorar la visibilitat dels passos de vianants.

Proposta:

Aprofitar l'ampliació de les voreres per suprimir les places d'estacionament
que queden tocant als passos de vianants.

Suports:

1

Títol:

Eliminar barreres arquitectòniques a l'accés d'urgències del CAP.

Proposta:

L'accés d'urgències al CAP des del carrer d'Empúries no té una vorera prou
ampla per accedir amb carret o cadira de rodes, està ple de desnivells,
pilars i entrebancs. Eliminant places d'aparcament es podria ampliar la
vorera i salvar els desnivells de manera adecuada.

Suports:

2

Títol:

Aparcament Bicibox davant del CUAP.

Proposta:

Ja sigui per treballadors del CUAP com de la zona i residents, estaria bé
estudiar la implantació d'un aparcament de bicis Bicibox a la plaça. Pot
aquest fet descongestionar la via pel que fa a l'aparcament a la zona.

Suports:

1

Títol:

Carga y descarga.

Proposta:

Es importante tener en cuenta a la hora de remodelar todo el entorno que se
puedan ubicar espacios de carga y descarga en las inmediaciones para los
comercios y bares de la zona.

Suports:

0
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Títol:

Farmacia 24 horas.

Proposta:

Será importante tener en cuenta algunos servicios que están ubicados en la
zona y que dan servicio a todo el Prat, como la farmacia 24 horas, y la
necesidad de tener algún tipo de aparcamiento cercano que pueda ser
temporal, solo para comprar la medicación y marchar.

Suports:

2

Títol:

Eliminar el trànsit rodat i aparcament del carrer Puigcerdà.

Proposta:

Eliminar el trànsit rodat i aparcament del carrer Puigcerdà permetria ampliar
la zona d'estada de la plaça en la zona millor orientada, facilitar l'accés a la
farmàcia i terrasses de bars, reduir el perill pels infants i el soroll. Els vehicles
no es veurien afectats perquè poden seguir fent el canvi de sentit a coronel
Sanfeliu.

Suports:

2

Títol:

Conservar els pins i crear zones verdes al voltant.

Proposta:

Conservar els pins i resoldre el fet que les arrels puguin fer caure algú. Potser
es podria pensar en plantar-hi al voltant (al terra) plantes arbustives o bé algun
tipus de vegetació compatible.

Suports:

2

Títol:

Arrels dels pins.

Proposta:

Els pins tenen un tipus d'arrels que provoquen el terra s’aixequi moltes
vegades el que produeix desperfectes a calçada i paviment. Si els pins es
mantenen s'haurà de tenir en compte el que poden arribar a provocar.

Suports:

0

Títol:

Quitar las jardineres.

Proposta:

Quitar las jardineras y hacer zonas de plantas o arbustos bajos directamente
en el suelo separado de la zona de paso.

Suports:

2

Títol:

Construcció d'un jardí vertical.

Proposta:

Construir un jardí vertical que faci més amable la façana del CAP. Incrementar
també el nombre de plantes de la plaça ja siguin aromàtiques, arbustives, etc.

Suports:

4

Títol:

Espai natural i tranquil.

Proposta:

Estaria bé que l'espai de davant el CAP fos una zona tranquil·la i verda, amb
gespa, arbustos i flors i una petita font al mig de la plaça, envoltada de bancs,
per poder sentir el so de l'aigua quan se surt del metge o mentre s'espera
algú. També seria recomanable posar més il·luminació, ja que a la nit fa una
mica de por.

Suports:

3
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Títol:

Plaza 17 de Septiembre.

Proposta:

Deberían trasladar los pinos de la plaza, menos en los meses más fríos, cae
resina encima de los coches y las aceras difícil de quitar, además las raíces
levantan las aceras y la carretera. Si se decide cambiarlos, plantar algún tipo
de árbol apropiado para personas alérgicas. Agradezco que vayan a
remodelarla, es una de las plazas con más tránsito del Prat y había caído en
el olvido.

Suports:

1

Títol:

Cambiar el tipo de suelo de la plaza.

Proposta:

El suelo dificulta algunas actividades en la plaza, tiende a encharcarse y
tiene bastantes agujeros.

Suports:

0

Títol:

Evitar una plaça dura.

Proposta:

Conservar part de la terra de la plaça. Crear un sistema de drenatge o
modificar la inclinació del ferm, de manera que quan plou no s’hi acumuli
l’aigua. Crear recorreguts que creuin la plaça amb altres tipus de terra.

Suports:

0

Títol:

Pavimento uniforme.

Proposta:

Estaría bien que el pavimento fuera uniforme y diáfano como en la plaza de
Salvat Papaseit, con grandes zonas duras y de tierra.

Suports:

2

Títol:

Un solo tipo de suelo.

Proposta:

El suelo de la plaza es incómodo cuando llueve y los caminos de cemento te
condicionan el paso y son estrechos. Cambiaría el suelo quitando la tierra,
excepto la zona de juegos infantiles.

Suports:

3

Títol:

Suelo drenante.

Proposta:

El suelo de la plaza tiende a encharcarse, cuesta mucho de secar (puede
llegar a tardar días), genera barro y ha producido caídas de gente atraviesa a
través de él. Estaría bien mirar otro tipo de pavimento.

Suports:

3

Títol:

Renovar la fuente.

Proposta:

Renovar la fuente y hacerla más visible en la plaza, se ve poco.

Suports:

0
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Títol:

Fuente.

Proposta:

Incorporación de una fuente/lago.

Suports:

0

Títol:

Homenatge al personal sanitari.

Proposta:

Treure el monolit I les jardineres del centre de la plaça ja que ningú les
identifica amb res. Substituir aquests elements I col'locar en una altra posició
algun element simbòlic d'homenatge al personal sanitari que seria molt més
significatiu per a tots els usuaris del CAP.

Suports:

3

Títol:

Monolit de pedra de la plaça.

Proposta:

Treure i/o desplaçar el monolit de pedra que hi ha al centre de la plaça i les
jardineres que l’envolten.

Suports:

2

Títol:

Fuente.

Proposta:

Recuperaría la fuente antigua o le haría un homenaje.

Suports:

0

Títol:

Iluminación de la plaza.
Necesita más iluminación ya que es una plaza muy transitada por el servicio
de CAP/CUAP.
Indicar mas claramente donde se ubica urgencias.

Proposta:

Afaltar el terreno, en periodos de lluvia se crean grandes charcos en la
arena.
Necesidad de mas bancos y más acomodados para personas mayores.

Suports:

3

Títol:

Il·luminació de la plaça.

Proposta:

La plaça és molt fosca el que sobta ja que està ubicat un servei
d'emergències 24h. Al hivern, a les 17h ja es totalment fosc i amb
sensacions no agradables.

Suports:

1

Títol:

Millorar la il·luminació de la plaça.

Proposta:

La plaça té poca il·luminació, sobre tot al hivern o a les nits. És un espai que
genera inseguretat en aquest sentit i especialment delicat tenint en compte
que hi ha dos serveis de 24 hores ubicats, la farmàcia i el CUAP.

Suports:

0
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Títol:

Plaça antiga i descuidada.

Proposta:

La plaça en general te un aspecte antic, descuidat i la il·luminació no
acompanya, pot ser degut als leds o el color groguenc de les llums, però
segurament guanyaria molt amb un altre tipus d'il·luminació.

Suports:

3

Títol:

Cacas y pipis de perros.

Proposta:

Hay cierta tendencia en la plaza, igual es un tema de iluminación, a que los
dueños de perros permitan que estos se hagan caca y pipi por todos los
sitios (dentro de la plaza y calles cercanas) y no lo recogen. Estaría bien
campañas o agentes que pudiesen controlar los actos incívicos.

Suports:

1

Títol:

Plaza muy sucia.

Proposta:

La plaza tiene un aspecto sucio y descuidado, se debería incrementar la
limpieza de la misma.

Suports:

1

Títol:

Limpieza con manguera.

Proposta:

La limpieza usando la manguera y otros elementos de viento (tipo
aspiradora) de las calles al lado de la plaza no acaban de funcionar y tienden
a ensuciar más escaparates, entradas de tiendas y portales que otra cosa.
Estaría bien volver a una limpieza más manual.

Suports:

0

Títol:

No hay vigilància.

Proposta:

La vigilancia por parte de la policía es poca en la plaza y alrededores, estaría
bien incrementar la presencia policial.

Suports:

0

