ACTA DE LA TROBADA DEL GRUP MOTOR
El passat dijous 22 de juny va tenir lloc la segona sessió de treball del Grup Motor a la que van
participar 16 persones per tal de valorar les propostes presentades i fer la selecció de les 8
propostes finalistes que es portaran a votació ciutadana.
L’objectiu d’aquesta trobada era doble:
-

Explicar la concreció de les 15 propostes preseleccionades pel grup motor que havien
fet els tècnics municipals. En aquesta explicació es va poder comptar amb el suport de
l’arquitecte municipal i de l’inspector de la policia local per explicar la concreció im
pressupost que s’havia fet de les diferents propostes.

-

Debatre i seleccionar quines seran les 8 propostes finalistes que es portaran a votació
ciutadana. Per fer aquest debat 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.



Cost econòmic

A continuació recollim els resultats d’aquest treball.

8 propostes finalistes seleccionades pel grup Motor
perquè passin a la fase de votació ciutadana

Proposta

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

Descripció

Observacions del grup Motor

Vorera carrer Llibertat, cantonada carrer Sant Pere (65
metres)
Hi ha elements inamovibles (troneta telefònica, fanals,
etc)
Seria convenient passar prèviament canonada nova
d’aigua a pressió per no rebentar en un futur.
S’actua només en voreres sense tocar calçada
existent. Continuarien problemes aigües plujanes
Es resol correctament el pas de zebra carrer Sant
Pere a plaça
Vorera carrer Carme, cantonada carrer Blanch (90 metres)
Carrer de secció transversal variable (a camí nou
8,70m i a Blanch, 7,40m)
Les voreres han de fer almenys 1,80m. I al menys en
un dels costats
Cal considerar l’actuació a la globalitat de tot el carrer
Carme; continuïtat de calçada sense queixals, zones
de càrrega i descàrrega, guals, etc
Es una actuació superficial. S’actua només a voreres
sense serveis (manca aigua a pressió, xarxa pluvials,
etc)

1

Pressupost: 50.000 €
•
Millora de la plaça
Catalunya

•
•

2

•
•
•

Delimitar tres zones dins de la plaça: infantil, descans i
terrasses bar
Deixar completament tancada la zona infantil vers les
zones de trànsit rodat amb tanques de fusta noves.
Ampliar la zona de seguretat de jocs amb ull de perdiu
(aposta general de municipi)
Posar gronxadors adaptats
Repassar estructura existent (nou val 30.000 €)
Posar més bancs i papereres i substituir-les per nous

S’acorda prioritzar que
s’incorpori paviment de cautxú a
la zona infantil encara que
impliqui reduir alguna altra
actuació a la plaça.

Pressupost: 48763 €

Panells
informatius als
Edificis
catalogats com a
Béns d'Interès
Local
3

Instal·lar entre 15-20 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.
Inclou el cost d’elaborar el text informatiu a incorporar per
part d’alguna persona especialitzada i també la possibilitat
d’incorporar codis QR als plafons per tal d’obtenir una
informació ampliada de l’element patrimonial
Pressupost: 17.500 €

.

4

Concurs per
pintar murals a
diferents parets i
fer un gran mural Embellir l’entorn urbà i espais públics, com a lloc de civisme i
d’entrada al poble convivència, fomentant la creativitat artística dels joves i adults
Pressupost: 15.000 €

Condicionar el
solar de l'antic
Escorxador
5

Es demana que els continguts
dels murals siguin amb
missatges sensibilitzadors ( ex:
No és No, etc)
Que es valori quants murs
públics es podrien pintar amb
aquest pressupost i quins
caldria prioritzar (visibilitat, estat,
etc)

Deixar el solar net sense tancar per ampliar zona
d’aparcament
Arrencada reixat metàl·lic
Retirada de material
Arrencada elements vegetals
Neteja i esbrossada solar
Material granulat reciclat
Barana de fusta separació de camins
Enllumenat
Pressupost: 31.460€

Millora de la
mobilitat en
bicicleta (carrils i
aparcaments)
6

7

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

Remodelació i
sanejament de la
Plaça de Ca
l’Arnau
8

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 .
Les millores es centrarien a l’avinguda Costa Brava i el Camí
del Mig i consistirien en la implementació de simbologia
horitzontal i pintar els carrils d’acord amb el projecte del
passeig Marítim. Així s’aconsegueix homogenitzar la xarxa
ciclable.

).

Compra de 4 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
Pressupost: 18.000 €
Fer-ne un espai amb més vegetació, delimitar zones;
activitats, jocs, descans,...
La plaça queda pràcticament tancada vers la calçada;
contenidors, parterres, mobiliari urbà, etc
Integrar més la plaça amb l’edifici de Ca l’Arnau
No es planteja posar jocs infantils donat la poca
superfície de la plaça i la ubicació
Posar mobiliari nous; bancs i papereres
Obrir un nou pas amb escales que connecti Ca l’Arnau
- Fer un conjunt escultòric amb brolladors d’aigua
Pressupost: 50.000 €

S’acorda substituir els brolladors
d’aigua per una font d’aigua
potable

