Acta
2 Assembl
A
ea Consell de Jo
oves
02
2/03/2018
a

Data: 2 de
e març de 2018
2
Hora: de 19h a 21h
Lloc: Loca
al Social de La Sauleda
a
Nombre p
participants: 8 joves
Tècnics i Polítics pa
articipants
s: Alcalde, Regidora de
d Joventut, Agent Jov
ve de Salut i
Dinamitzadora del Co
onsell de Jo
oves

1. Ob
bertura
Es presentta a les due
es figures encarregade
e
es de fer l’o
obertura de
e la 2a Asse
emblea del Consell de
e
Joves. En aquesta oc
casió, la re
egidora de Joventut i l’alcalde ex
xplicaran le
es tres propostes que
e
van sorgir a l’anterior assem
mblea i farran una petita
p
intro
oducció alss debats sobre
s
ús i
convivènciia als parcs
s públics i mobilitat.
m
La regidorra introdueix les tres propostes. Explica qu
ue els Palaffree ja esta
an treballant amb els
s
educadors
s de carrer per a que els acompa
anyin en l’o
organització d’esdeve
eniments. La
L proposta
a
de l’Skateparc ja té un pressup
post assign
nat i el grup de treball ha de disssenyar quin elementt
vol substittuir per el mòdul nou
u de cimen t que posa
aran. Sobre
e el tema d
de la instal·lació d’un
n
parc de Ca
alistenia ex
xplica que no
n es poden
n utilitzar els
e materialls existentss, ja que no
o són per a
practicar a
aquest esp
port. Come
enta que ss’estan mirrant altres parcs de poblacions
s properes,,
s’està bus
scant press
supost i ubicació, però
ò que l’equ
uip de gove
ern i les à rees responsables en
n
aquest cam
mp hi estan
n treballantt.
L’alcalde c
comenta les
s enquestes remarcan
nt que hi ha
h hagut un
n gran nom
mbre de res
spostes. La
a
seva aporttació serve
eix com a introducció
i
al debat i ofereix informacionss que són útils per all
procés que
e s’hi fa després.
Sobre els parcs come
enta que aq
quests esta
an configurrats i dissen
nyats des d
de fa molts anys. Que
e
les necess
sitats de la
a ciutadania
a són varia
ants i que la renovació d’aquestts és lenta i costosa.
També pos
sa alguns exemples
e
de
d parcs am
mb mobiliari o serveis
s que no te
enen gaire sentit. De
e
forma info
ormal come
enta la disttància existtent entre els arquite
ectes de pa
arcs i la ge
ent que els
s
utilitza, i c
com aquest desconeix
xement pro
ovoca a vegades parc
cs poc útilss i utilitzats
s. Reafirma
a
que la inte
enció de l’e
equip de govern i el qu
ue sempre es fa és an
nar renovan
nt-los i reco
onfigurant-los poc a p
poc.
Sobre la m
mobilitat a Palafrugell
P
comenta q ue aquest tema
t
és mo
olt més com
mplicat. Explica que a
nivell de ttransport públic
p
interrurbà hi ha
a molt poca
a capacitatt de movim
ment, excepte alguna
a
ajuda pun
ntual o refo
orç en una franja horrària, l’Ajun
ntament no
o hi té capa
acitat d’acc
ció. Explica
a
que Palafrrugell va ésser conce
ebut per an
nar amb ca
arro de cav
valls i que ara es pretén posarr
aparcamen
nt, carril per
p
vianants, per cottxes i per bicicleta. Diu que a
això és pràcticamentt
uest sentit és fer carrers on hi hagi priorittat de pas,,
impossible
e. La propo
osta que lla
ança en aqu
per a bicic
cletes o bé vianants.
v
Un cop acabades aqu
uestes aportacions ess passa a parlar
p
dels debats
d
de fforma conjunta sobre
e

convivènciia als parcs
s i mobilitatt.
2. Ús i convivèn
ncia als pa
arcs públic
cs
En el deba
at sobre els
s parcs públics hi ha m
moltes aporrtacions i idees diferen
nts. Es com
mpta amb ell
suport d’u
un mapa on
o hi ha marcades
m
le
es diferents
s places, parcs
p
i els serveis qu
ue aquests
s
ofereixen, per a fer aquesta
a
feina s’ha com
mptat amb
b l’ajuda de
els educado
ors de carre
er. Es parla
a
sobre la im
mportància que els més petits, l a infància, col·labor
rin en la c
creació i el
e disseny
y
dels parc
cs. Fer-los
s protagoniistes del d
disseny pott ajudar a que tingu
uin més cura de les
s
instal·lacio
ons i que aquestes responguin
r
millor a les seves necessitatss i interessos. De la
a
mateixa m
manera col·llaborar en la creació d
de forma ac
ctiva, planttant arbres,, per exemple, també
é
pot genera
ar aquest sentiment de pertinençça.
Una altra idea que ta
ambé es planteja però
ò d’una forrma molt embrionària es la poss
sibilitat que
e
existeixi m
mobiliari mòbil.
m
Això
ò implicaria
a el dinamisme dels parcs
p
en fu nció dels usuaris
u
que
e
en facin ús
s en diferen
nts momen
nts.
I per aca
abar, una altra idea
a general, que apareix en el debat é s la nece
essitat que
e
l’enjardina
ament dels parcs es realitzi am
mb plantes
s autòctones. L’esta
alvi d’aigua
a que això
ò
significaria
a podria serr invertit en
n un millor mantenime
ent i una re
enovació d’’espais.
Tenint en compte aqu
uestes tres
s premissess es fa la proposta gra
an que apa reix en aqu
uest debat.
Es parla de
e la creaciió d’un gra
an parc am
mb arbres, per poder passejar, a
amb pistes esportives,,
estes carac
espai verd
d, amb zona
a infantil. Es
E considera
a que no ex
xisteix un espai
e
d’aque
cterístiques
s
al municip
pi, tot i que
q
es compren la dificultat que això suposa. Ess parla de
e diferents
s
possibilitatts d’ubicac
ció, com Ca
amp d’en P
Prats, que ja fa força
a aquesta funció, perrò que tan
n
l’estanc co
om la zona d’aparcam
ment fa que
e no es pug
gui gaudir del
d tot d’aq
quest espai. També es
s
parla de la
a zona de Mas
M Mascorrt, la plaça Antonio Miguel Ramirrez o a la zo
ona del nou
u espai perr
gossos darrera de l’e
escola del Pi Verd. Aq
questa pro
oposta és molt
m
ambiciiosa, però es troba a
faltar un espai d’aquestes carracterístique
es, a petitta escala però
p
com e
el Parc dell Retiro de
e
Madrid o b
bé el Centra
al Parc de Nova
N
York.
Altres tem
mes més con
ncrets que també es ccomenten són:
s
- Faltta una fontt al passeig de Llafran c
- La poca utilita
at que té una canasta
a de bàsque
et amb sorrra a sota, com passa
a a la plaça
a
de Gertrudis Roldós
R
i Dolvany, a la plaça de la
a mestra Ma
arta Junque
e, a la Plaç
ça de Camp
p
d’en Prats.
- Es qüestiona la
l utilitat de
e l’escenar i fixe que hi
h ha a la plaça de La P
Punxa.
- Es parla sobre
e l’estat dells aparells d
d’estiramen
nts que hi ha
h al Parc d
de La Saule
eda.
- Es comenta el mal estat del mobilia
ari de la pla
aça Joan Co
oromines.
- Es demana qu
uin és l’espa
ai d’esportss que hi ha al parc de Vila-Seca.
- Es demana si existeix un servei de
e telèfons d’emergènc
cia, en alg un altre municipi, als
s
parrcs. Si aque
est funciona
a i si seria útil instaurrar-lo.
3. Mo
obilitat, co
om et mous?
Per tal d’in
ntroduir el debat sobrre mobilitatt es presen
nten els ma
apes de pettit format que
q
es van
n
estar treballant des de l’Ajunta
ament per a poder crrear rutes accessibles
a
per a persones amb
b
quest mapa
a marca un a ruta per on es pot recórrer Pa
alafrugell. Hi
H va haverr
mobilitat rreduïda. Aq
moltes dificultats perr augmenta
ar les possiibles vies accessibles
a
ja que mollts dels obs
stacles que
e

es troben pel carrer són de titu
ularitat priv
vada, com pals de telèfon, o bé
é no hi ha possibilitatt
d’eixampla
ar les voreres. El que
e sí que hi ha és un compromís
s polític pe r als carrers de nova
a
obra o que
e necessitin
n una obra contemplin
n que siguin
n d’accés pe
er tothom.
En aquest debat, es va abordar principalm
ment la mo
obilitat en bicicleta. E
En un prime
er momentt
es va fer diferents aportacions que feie
en referènc
cia a l’existència de voreres altes,
a
i es
s
proposava
a posar-hi rampes alls laterals per a pod
der pujar-h
hi amb mé
és facilitat, com perr
exemple e
en el carrer que surt del comerrç Esquitx. També es va comen
ntar que si hi hagués
s
intenció de fer accessible la zo
ona de la plaça Gerttrudis Roldós s’haurie
en d’instal·lar escales
s
mecànique
es o bé un ascensor degut
d
a la fforta pende
ent que existeix. Altre
es aportacions que es
s
van fer es poden rela
acionar amb
b la bicicletta com carrrers que relllisquen mo
olt.
Es comentta que si hi
h hagués més
m
carrils i més aparcaments de
d bicicleta l’ús d’aquest vehicle
e
augmentaria. El tama
any i les ca
aracterístiqu
ues de Pala
afrugell el fa
an un poble
e on fàcilment et pots
s
desplaçar amb la biciicleta.
Es comenta que la nova pintura que s’’ha utilitzat en els passos
p
de zebra del costat dell
Carrefour van molt bé, ja que el terra n o rellisca. Altres espa
ais on el tterra rellis
sca molt, i
molesta a les bicicle
etes, però també
t
a v ianants, és
s la plaça Can
C
Mario, la rampa del centre
e
comercial del carrer Cavallers,
C
el
e terra del cel obert, i les diferents marque
es del terra
a que no es
s
fan amb aquesta pinttura.
Un altre te
ema que s’aborda
s
de
e forma exttensa és el dels apar
rcaments de bicicle
eta. Es diu
u
que el milllor model d’aparcament és el q
que hi ha davant
d
del Gretel, qu e és com una U a la
a
inversa, d
d’aquesta manera
m
les dues rode
es queden ben asseg
gurades. Ta
També es parla
p
de la
a
necessitat que hi ha
agi mínim 4 aparcam
ments a ca
ada parc i a les zon es comerc
cials, grans
s
superfícies
s, edificis municipals..
m
. També ess demana més
m aparcaments de b
bicis a les platges.
p
Hi ha dos joves que s’han apun
ntat al grup
p de treballl sobre bicicletes a Pa
alafrugell. Amb
A
ells es
s
pensarà p
possibles rutes,
r
tenint en com pte el que ha comentat l’alcalde
e, per a de
esplaçar-se
e
amb biciclleta per Pa
alafrugell. Durant
D
el m
mes d’abrill es faran uns tallerss participattius des de
e
l’IPEP de ll’Ajuntamen
nt on es co
onvidaran d
diferents ag
gents i persones del m
municipi. Els
E joves, a
través del Consell de Joves, tam
mbé hi podrran aportarr les seves idees.
4. Alttres propo
ostes
stava conte
emplada dins de cap dels dos grans deba
ats que es
s
Es fa una proposta que no es
proposave
en. La iniciativa és la
a creació d
d’un espai lúdic am
mb accés llliure i se
ense límitt
d’edat. Aq
quest espai podria esttar dotat am
mb un bar, futbolins, billars,
b
taulla d’airhoqu
uei, sala de
e
jocs de tau
ula, espai per
p reunir-s
se...
5. Tan
ncament i pròxima assemblea
a
Es comunica que es
s la pròxim
ma Assemb
blea serà als
a volts de
e l’11 de m
maig. Serà
à la última
a
d’aquest c
cicle hi ha de
d servir pe
er a saber ll’estat de le
es diferents
s propostess, així com per decidirr
en que s’in
nverteixen els 3.000 euros
e
que d
disposa el Consell
C
per alguna inicciativa jove
e.

