Sessió de propostes de l’EMPLAÇA’T
01/06/2016
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
Montserrat Marcos, cap tècnica d’educació
Jessica Segovia, regidora d’educació

-

Urbanins

-

Periodistes de La Veu

Quan i on?
Dimecres, dia 1 de juny de 17.30 a 19.00h. a la Casa de la Vila
+ pica-pica de comiat amb les famílies

Què?
El passat dimecres, 1 de juny, va tenir lloc la tercera i última sessió de l’Emplaça’t, el procés
que ha servit per engegar la prova pilot del que serà el futur Consell d’Infants de Montcada i
Reixac, i alhora per elaborar el document que ha de guiar la reforma de la Pl. Lluís
Companys.
Considerem que, malgrat l’ajustat calendari del projecte, hem assolit els objectius que ens
havíem fixat, i ha estat gràcies a l’esforç i dedicació de tots els agents implicats amb el
projecte; començant pels nens i nenes que hi han participat, passant per tot l’equip tècnic de
l’ajuntament i per descomptat, també gràcies al professorat i les famílies que han fet
possible el desenvolupament de tot plegat.
Els companys de La Veu van realitzar un reportatge que podeu veure i difondre, i que és un
bon exemple de les coses que varem fer en aquesta última trobada:
https://www.youtube.com/watch?v=oyzrkYzimG0
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L’última sessió ha servit per a concretar les propostes que ja s’havien anat apuntant durant
el procés, per tal de poder-les transmetre a l’equip tècnic de l’ajuntament que s’encarregarà
de redactar-ne el projecte executiu.
Vam iniciar la jornada posant en comú la feina que s’havia realitzat des de l’aula i
complementant la diagnosi amb el resultat de les enquestes fetes a les famílies. Vam poder
comprovar com en molts dels casos érem capaços de trobar punts en comú i d’arribar a
consensos. Així doncs, la proposta final és fruït del treball no només dels delegats i
delegades, sinó que tots els alumnes de 5è i les famílies en són partícips.
Són moltes les propostes que han sorgit, algunes de les més destacades són:


Generar espais per colors amb paviment, vegetació, mobiliari, etc. I que en algun
punt de la plaça (per exemple volums edificats) hi hagi una llegenda del que hi
ha a cada espai.



Col·locar mobiliari i jocs infantils fets amb materials reciclats.



Eliminar, en la mesura del possible, les escales i els desnivells de la plaça, doncs
són elements perillosos, especialment per als més petits.



Construir una nova tanca que separi del tren. Malgrat l’objectiu és aconseguir el
soterrament total de les vies, mentre això no sigui possible, es va acordar fer una
tanca d’uns 2,5 m d’alçada feta amb gavions de pedra, i que permeti la
col·locació de vegetació enfiladissa.



Per a l’espai de joc a pilota, es proposen dues opcions. La primera el manté on
està actualment, protegint-lo amb tanques més altes, mentre que la segona el
desplaça a l’àmbit del costat del CAP.



Reordenar els elements construïts (xurreria, quiosc i estació meteorològica) amb
l’objectiu d’alliberar més espai per a la plaça, però mantenint els dos primers en
espais de pas vinculats al carrer.



Instal·lar les màquines de gimnàstica en algun altre espai més adequat (Pl.
Larramendi o al “camí del colesterol”.



Col·locar més vegetació a la plaça; arbres alineats al carrers on passin cotxes,
parterres amb flors als espais de descans i utilitzar matolls autòctons per a
separar els diversos espais que tindrà la plaça.



Posar cautxú a l’àrea de jocs infantils, sorra o gespa a l’espai de descans, ciment
a l’àrea esportiva i panots als espais de circulació. També es va decidir eliminar
la grava que hi ha avui en dia.
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El procés de definició de les propostes va acabar amb un comiat festiu, però el proper mes
de setembre l’Emplaça’t continuarà.
Els representants assistiran al ple municipal per explicar la proposta que han treballat. Per
fer-ho, abans farem una sessió preparatòria de l’exposició.
Moltes gràcies per la col·laboració!
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