Sessió de diagnosi de l’EMPLAÇA’T
11/05/2016
Qui?
-

Consellers
Representants de les 10 escoles / 15 grups classe de Moncada i Reixac

-

Ajuntament de Montcada i Reixac
Monyka Piñuelo, tècnica infància i joventut
Oriol Parés, arquitecte municipal

-

Urbanins

Quan i on?
Dimecres, dia 11 de maig de 17.30 a 19.00h. a la Casa de la Vila

Què?
Emplaça’t segueix el seu curs; la segona sessió de treball amb els representants dels
grups de 5è de Montcada i Reixac va ser molt interessant. Es va elaborar una diagnosi
col·lectiva de la plaça Lluís Companys que ha servit per apuntar unes línies de proposta i
els nens i nenes van parlar amb Oriol Parés, l’arquitecte municipal.
El consens de la diagnosi es va treballar a partir de les conclusions del treball a l’aula, que
determinava el que els agrada i el que no, de la plaça Lluís Companys. De manera gradual,
primer en grups petits, després en dos grans grups i, finalment, tots plegats, es van anar
debatent els temes que havien sortit a les respectives classes.
El que més els agrada és que l’espai és gran, que hi ha un lloc on jugar a futbol, la xurreria,
i espais per persones de diferents edats. Els jocs infantils que hi ha també els troben
divertits, els sembla bé que es separin per edats i que hi hagi un espai de bancs entremig,
pels pares.
No els agrada que passi el tren pel costat de la plaça; demanen que es soterri. De cara al
projecte, es podrà treballar el límit existent entre la via i la plaça i el pas a nivell que hi dóna
accés. Un altre debat és el dels cotxes, els molesta la quantitat i la velocitat que porten
quan passen pels dos carrers que limiten amb la plaça.
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El que consideren que cal replantejar de la plaça és la distribució dels espais, sobretot dels
elements construïts com l’estació meteorològica, la xurreria i el quiosc, però també les
escales, que marquen una barrera entre espais, i el racó que queda entre el recinte de
l’edifici de la Seguretat Social i les vies. Hi troben a faltar més vegetació i un espai adequat
per jugar a pilota, i no els agrada el paviment de grava que hi ha als jocs infantils.
També van denunciar que alguns elements de la plaça estan deteriorats, però ells
mateixos són conscients que això no és cosa només de l’Ajuntament, sinó que també
depèn de cara un dels ciutadans.
A partir de tots aquests aspectes que es va concloure que no els agraden, se’n desprenen
les línies de proposta de millora que treballaran a les aules de cara a la propera sessió de
l’Emplaça’t, el dia 1 de juny.
Finalment, van poder entaular conversa amb Oriol Parés, arquitecte municipal. Parlar amb
ell els va generar curiositat per la professió i la manera de treballar els projectes des de
l’administració. També van aprofitar per fer-li algunes preguntes sobre la plaça i el disseny
de l’espai públic.
Per últim, cal agrair l’esforç de tots per estar fent possible el procés; des del treball a les
aules, fins els nens i nenes que van venir a la sessió acabats d’arribar de colònies, les
famílies que ens han fet arribar les seves opinions, etc.
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