ACTA DE LA TROBADA DEL GRUP MOTOR
El passat dissabte 2 de juny va tenir lloc la sessió de treball del Grup Motor a la que van
participar 15 persones per tal de valorar les propostes presentades i fer una primera selecció de
15 propostes.

L’objectiu d’aquesta trobada era doble:
-

Explicar l’anàlisi de les propostes que va fer la Comissió Tècnica. En aquesta anàlisi,
de les 60 propostes rebudes van passar a fase de valoració del Grup Motor un total de
26 propostes i 34 propostes es van descartar per motius tècnics.

-

Analitzar les 26 propostes que havien passat el filtre tècnic per triar-ne un màxim de 15
propostes que caldrà concretar i pressupostar amb més detall.

Per fer aquesta valoració es va suggerir tenir en compte diferents criteris:


Interès de la proposta i necessitat a la que dóna resposta.



Que es beneficiïn el major nombre de persones possibles.



Atenció a col·lectius vulnerables.



Diversitat d’àmbits als que fan referència les propostes (espai públic, cultura,...).



Equilibri territorial.



Valors que promou la proposta.



Observacions tècniques.

A continuació recollim els resultats d’aquest treball.

15 propostes seleccionades pel grup Motor perquè es traslladin als
tècnics perquè les concretin i facin un pressupost aproximat

Proposta

Descripció

Actuació de millora d’algunes
voreres que estan en mal estat

Millorar diferents voreres de Malgrat de Mar com ara:
 La vorera que hi ha al carrer Sant Pere cantonada
amb carrer Llibertat no està ben resolta ja que no
és arrodonida i provoca que els cotxes en girar
topin amb les rodes.
 Eixamplament de la vorera del costat de mar del
carrer Carme entre Camí Nou i Blanc.
 Millora d’altres voreres conflictives.

1

Millora de la plaça Catalunya
2

 Remodelació de la plaça Catalunya per fer un
espai net i lúdic per la mainada. Instal·lar un nou
paviment adequat als més petits i un nou parc
infantil amb gronxadors adaptats. Col·locar
tanques de seguretat en el perímetre delimitant
l’espai de joc de les terrasses i el carrer.

Observacions del grup Motor

Valorar si es pot posar paviment
de cautxú i si es poden eliminar
alguns aparcaments de coxes
per ampliar la zona infantil.

3

Compra de plataformes per a
reis, carnaval i altres

 Compra de 4 plataformes per tal de utilitzar-les en
rues i activitats festives.

4

Instal·lació de càmeres de
seguretat a l’entorn de l’estació

 Instal·lació de càmeres de seguretat a l’entorn de
l’estació de tren per prevenir actes vandàlics.

Cobertura peixateries velles

 Cobertura de les peixateries velles amb la
construcció i col·locació de tendalls especials amb
estructura de ferro segons les opcions que
s'adjunten a l'arxiu.

Veure el projecte presentat que
incorpora estructura de ferro i
canalització d’aigües.

Panells informatius als Edificis
catalogats com a Béns
d'Interès Local

 Instal·lar panells informatius als edificis catalogats
com a Béns d’Interès Local per tal de fer visible la
informació bàsica de l’edifici i la seva història,
potenciant d’aquesta manera el seu valor i
donant-lo a conèixer als habitants de Malgrat de
Mar i a tots aquells que venen de fora a gaudir del
nostre poble.

.

 Concurs per pintar diferents parets i embellir
l’entorn urbà i espais públics, com a lloc de
civisme i convivència, fomentant la creativitat
artística dels joves i adults. Les temàtiques
podrien ser diverses: promoure el civisme, cultura,
pertinença al poble, medi ambient, solidaritat,
història local, equitat de gènere, etc.
 Un d’aquests murals es podria fer a l’entrada del
municipi (accés de la N-II en sentit sud). Milloraria
la imatge degradada que actualment pateix pels
grafits i tags sense sentit. La proposta podria
vincular-se amb la campanya. Malgrat:*t'estima.
(Pressupost aproximat: 3.500€).

Cal veure quines parets o murs
són de titularitat municipal.

5

6

Concurs per pintar murals a
diferents parets i fer un gran
mural d’entrada al poble

7

8

9

Condicionar el solar de l'antic
Escorxador

 Treure les restes de poda i deixalles del solar de
l’antic Escorxador i ubicar-ho en un altra zona
més allunyada de les llars i destinar el solar a
altres usos (aparcament, etc).

Instal·lació d’elements de
reducció de velocitat al carrer
Sant Esteve

 Instal·lar elements reductors de velocitat al Carrer
Sant Esteve en forma de semàfors, radars
informatius o plataformes elevades. D'aquesta
manera es reduiria la velocitat dels cotxes en
aquest carrer i millorarà la seguretat dels vianants.

Millora de la mobilitat en
bicicleta (carrils i aparcaments)

 Millorar i uniformitzar la senyalització dels carrils
bici de Malgrat de Mar. Impulsar també la creació
de noves vies ciclables per dins del municipi on hi
ha més circulació de bicicletes i instal·lar
aparcaments per bicicletes al barri antic, en
concret a l’entorn del mercat i les peixateries
velles.

10

11

Neteja de tags i grafits a la
façana marítima

 Neteja de grafits i tags dels elements públics de
la façana marítima per tornar a l'aspecte anterior
al fet vandàlic de la pintada.

Compra de tendalls
desmuntables que serveixin per
fer ombra a l’estiu per les
activitats a l'aire lliure

 Compra de tendalls desmuntables fàcilment i
movibles, que serveixin per fer ombra a l’estiu en
aquells indrets del poble on millori el benestar dels
malgratencs que participen d’una activitat/acte o
gaudeixen de l’espai públic. Instal·lar als espais
afectats uns agafadors fixes per quan es necessiti
penjar la lona, malla, etc. Exemple: a l’estiu a Can
Campassol, a la plaça Xesco Boix, així com
d’altres indrets del poble on a l’estiu es fa difícil
trobar-s’hi per la temperatura i la manca d’ombra.

Arbres a Can Campassol

 Trasplantar les palmeres petites del parc de Can
Campassol i substituir-les per arbres de bones
dimensions i copa espessa perquè Can
Campassol torni a ser un jardí amb més
vegetació.

Seguretat als parcs infantils

 Afegir un tancat a tots els parcs infantils per a una
millor seguretat dels infants. Sobretot en aquells
parcs on hi ha el carrer a prop i circulen cotxes.

Remodelació i sanejament de
la Plaça de Ca l’Arnau

 Remodelar i sanejar la plaça per fer un espai amb
més vegetació, un lloc on passar l’estona amb
més ombra, bancs i on la mainada pugui jugar.
Posar un sortidor i envoltar de plantes.

12

13

14

15

Concretar quines millories es
farien (quins carrils i quins
aparcaments).

Aniria molt bé identificar quins
són aquests elements públics
per valorar realment l’impacte
de la proposta.

Deixar l’espai del centre lliure
per poder fer activitats.

