
28 octubre 2020                                                                         Moviment veïnal Pere Martell digne

Propostes de millores del Parc de la Ciutat:

Abans de començar a exposar les nostres propostes, volem explicar que aquestes han estat pensades 
com a conjunt i que, encara que les presentem de manera estructurada en apartats temàtics, estan 
lligades unes amb altres.
Per tant, algunes propostes apareixen mencionades en apartats diferents i les relacionades amb el 
plantejament d’ús de la Quinta Sant Rafael les hem agrupat amb la petició de la seva recuperació 
arquitectònica.

També volem mencionar que aquestes propostes s’han elaborat per part de l’equip que les ha 
redactat, recollint prèviament les opinions de molts participants en el Moviment veïnal i també de 
l’entorn del barri, en aquest sentit s’ha realitzat una enquesta telemàtica en la que, fins ara, han 
participat prop de cent persones.

L`esquema que seguim en la presentació d’aquest document és:

-Millores generals (estructures i instal.lacions actuals)
-Seguretat
-Inclusió
-Espais esportius
-Recuperació i dignificació del Patrimoni cultural i arquitectònic del parc
-Activitats al parc: culturals, didàctiques i lúdiques
-Altres ... 
   
         (ja que aquest és un document obert i s’accepten noves propostes i/o modificacions)



- Millores generals

En quant a l’estructura i les instal.lacions actuals

- neteja i manteniment escrupulós del conjunt del Parc i del seu mobiliari (dotació de pressupost i 
  de personal permanent)

- arranjament del terra, del parc amb eliminació dels forats e irregularitats actuals i pavimentació
   d’algunes zones, segons la proposta que fem, com la zona de ball i les pistes esportives o circuit
   didàctic per aprendre normes de circulació.

- més fonts d’aigua potable, alguna en la zona de gossos i més papereres.

- zones (més d’una) d’aparcament de bicis (P Bicis ) amb algun circuit exclusiu per aquestes, si
   fos possible (C Bicis ), Aquests aparcaments podrien estar al costat de les zones de jocs dels petits 
   i/o del circuit de bicis, en la zona d’aprenentatge (que proposem més endavant).

- establir algunes zones amb bancs disposats de manera que la gent pugui xerrar fàcilment entre 
   ells i interactuar (ZI ), també alguna taula de fusta (TF) en algunes zones.

- embelliment d’algunes parets de l’entorn del parc amb decoració de pintura urbana.

- arranjament de la gran plaça, ara buida, devant de la Quinta embellint-la amb una pèrgola de 
    música i zones d'ombra

- algún water públic. integrat a la Quinta de Sant Rafael recuperada /o al cafè-bar que proposem

En quant a la vegetació:

- es podria augmentar la varietat, de plantes per tal que donin més color al parc i que no generin     
  molts costos de manteniment (semblants a les que han posat al Port, que són molts vistoses i 
  pensem que necessiten poc manteniment)
 
- més cura de la vegetació i cartells amb noms, també accesibles per invidents, de les espècies
  vegetals.

- afegir-hi una zona de plantes aromàtiques i d'altres tipus que puguin tenir un interés pedagògic
  o cultural. Aquesta zona hauria ser colindant amb el circuit per persones amb dificultats, en
  cadires de rodes i invidents

- fer una instal·lació de caixes-nius   (o capses)   per afavorir la cria dels ocells.

- Seguretat 

- tancar el parc a les nits, que amb la vigilància dïurna s’impedís que el Parc es converteixi en un  
  lloc de gamberrades, drogues i d’ inseguretat.
       



- en quant a la vigilància, no som massa partidaris de només utilizar càmeres, sembla molt més 
  interessant comptar amb persones que vigilin, controlin i avisin ràpidament dels desperfectes i  
  que rebin una preparació adequada per tal de  fer una tasca educativa, que coneguin i siguin 
  conegudes pels usuàris habituals del parc, una mena de "policies de proximitat" de parc.

- potser, instal:lació d’alguna càmara de vigilància en alguna zona estratègica del parc. Podria ser 
  en la zona de la Quinta de Sant Rafael, una vegada restaurada.

- Inclusió

Millorar l'accesibilitat, recorregut i ús del parc per persones amb diversitat funcional, com les 
persones en cadires de rodes, amb dificultats de moviments, invidents i nens petits en cadiretes. 
aquestes millores podrien ser:
     
- algunes baranes en les rampes d'accés i eixamplar alguna de les rampes massa estretes per a
  cadires de rodes, en les tres entrades del parc de menys pendent, la del carrer Vidal i Barraquer 
  (1a ), la del carrer Ramón y Cajal (1b ) y les dues de davant del pàrquing de l’estació d’autobusos 
  (1c  i 1d )

- recorreguts en circuits practicables en cadires de rodes o per invidents i per adults amb nens amb 
  cadiretes. en la zona plana del parc, amb col·locació al terra d’algun circuit amb material que  
  faciliti la circulació de cadiretes i cadires de rodes i cartells indicadors clars de les diferents zones 
  del parc amb explicacions en Braïlle per a invidents.

- arranjament més adequat i inclussiu per a nens amb diversitat funcional de la zona de joc infantil, 
   n’hi podría haver  més d’una (ZI2) amb Aparells i zones de jocs fetes amb materials i dissenys 
   adaptats per a nens amb diversitat funcional. Enn l’actual, més protecció per els més petits al 
   voltant de la zona actual de patinatge. 

- creació d’una zona de plantes aromàtques que fos un alicient per persones amb dificultats visuals 
   i també enriquiria els valors didàctics i mediambientals del conjunt vegetal del parc.

- suficients elements explicatius visuals o no (cartells en Braílle i altres), tant en les indicacions de 
   les diferents zones i  recorreguts del parc, com en les diferents informacions que també les facin 
   fàcilment entenibles per persones invidents i amb problemes visuals.

- Espais esportius 

- establir una zona amb aparells d’exercicis per adults (ExA ) i persones amb dificultats, també
   una zona de jocs, com les bitlles (Bit).

- crear una petita pista de   basket     (BK) i si hi ha espai, unes porteries de football (com de football
   sala) per jugar els/les nois/es i  una taula de ping pong
 



- Conservació i recuperació del nostre patrimoni cultural i arquitectònic.

- Recuperació de la Quinta Sant Rafael  i donar-li algun ús ciutadà, per exemple,

   - museu de Natura i aula de Natura, on hi puguin anar les escoles i altres col.lectius a fer
      activitats, amb l’aula de pràctiques
   - sala d'actes. de conferències i de concerts en petit format (complementant la sala d'actes més
      gran de  l'edifici de la Diputació de Pere Martell)
   - biblioteca amb zona de lectura, i si fos possible amb servei de préstec i d’intercanvi de llibres
   - zona de café- bar

     La Quinta podria esdevenir un lloc especialitzat en el món de la Natura, el Medi Natural i el
     Mediambient.

- Dignificació de les restes arqueològiques que hi ha al parc, amb cartells explicatius i recordatori 
   de les troballes hi fetes.

- Activitats culturals, didàctiques i lúdiques

Quan faci bon temps, especialment els migdies i les tardes-nits de l’estiu i dels caps de setmana, 
sempre respectant les hores de descans del veïnat.

A la pèrgola (o a la gran plaça buida actual) proposem:
   - concerts musicals, de les bandes de música i altres grups,
   - actuacions, com contacontes, pallassos i titelles per als infants,
   - representacions teatrals i de dansa,
   - activitats relacionades amb arts plàstiques: encontres pictòrics, concursos...

   - cinema a la fresca, les tardes-nits d’estiu,
   - balls els dies festius, oberts a tot el món, a la plaça petita o a l’espai gran.

    - concursos de ball, i també per a joves com breack dance i altres,
    - competicions esportives en “format” parc, per exemple: escacs, tennis taula ...

    - exercicis a l’aire lliure i classes de ioga o zumba (per exemple), dirigits per monitors, a
       determinades hores del dia, també dirigits a la gent gran, aquests exercicis/clases  es podrien fer
       a la plaça petita o a la zona central ara buida on, encara que hi hagués un quiosc de música, hi 
       hauria espai suficient.
      
     - cursets d’aprenentatge de les normes de circulació pels més petits. En col¨laboració amb les
       escoles, en una part del circuit per a bicis que proposem.

     - hort urbà, amb tanques estèticament d’acord amb l’entorn, per evitar destrosses i robatoris,
        on podrien col.laborar alguns/es jubilats/des i on les escoles properes a la zona poguessin 
        anar a fer visites guiades i realizar alguna pràctica.

- Altres propostes       (document obert) ….



Localització sobre l’actual plànol del parc d’algunes de les millores proposades al document:

(Al mapa falten la localització del traçat dels circuits de cadires de rodes i de cadiretes i bicis de nens)


