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Apunts i propostes sobre parcs i mobilitat 

 

Per a l’elaboració d’aquest document s’ha utilitzat les propostes puntuals que es van fer tan a la 

segona assemblea del dos de març de 2018 com a través de l’enquesta resposta per a més de 

300 adolescents i joves del municipi durant el mes de febrer del mateix any. 

 

Aspectes relacionats amb els parcs: 

 

Aspectes més materials: 

- Instal·lació d’una font al Passeig de Llafranc.  

- Revisió de les fonts als parcs i garantir que n’hi hagi com a mínim una a cada un. 

- Pavimentar els espais on s’instal·la una canasta, com per exemple a la plaça de 

Gertrudis Roldós i Dolvany, a la plaça de la mestra Marta Junque, a la Plaça de Camp 

d’en Prats. 

- Utilitat que es dóna al llarg de l’any a l’escenari fixe que hi ha a la Plaça de La Punxa. 

- Mal estat del mobiliari que hi ha a la plaça Joan Coromines. 

- Estudi de la possibilitat d’instaurar WIFI als principals parcs del municipi. 

- Manquen espais verds; per passejar, córrer, caminar, passar l’estona amb els amics,... 

- Possible instal·lació d’algun porxo o lloc per resguardar-se en cas de pluja. 

- Il·luminació durant la nit dels parcs i zones fosques. 

- Revisar el mobiliari dels parcs en general. Moltes queixes sobre els bancs, els 

gronxadors,... 

- A la plaça Narcisa Oliver Deulofeu el terra està en molt mal estat i rellisca molt. 

 

Aspectes més socials: 

- Preocupació per la manca d’espais per joves i els diferents ritmes que hi ha entre joves i 

infants. Senten que si passa alguna cosa sempre seran acusats de culpables. 

- L’educació de la gent a l’hora de respectar els espais nets. També saber quin són els 

protocols de neteja, freqüència, etc, ja que és un aspecte que es valora com a molt 

important per tal de poder estar a gust als llocs. 

- Les defecacions dels gossos. 

- La relació entre les persones, capacitat d’entendre que el aprc és de tothom, grups de 

gent extranya per la nit, venda i consum de drogues, quan hi vas sol, poc respecte pels 

més petits...aspectes que generen inseguretat. 

- Poc respecte pel mobiliari que hi ha. 
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Aspectes relacionats de la mobilitat: 

- Vorera molt alta al carrer que surt del comerç Esquitx. 

- Utilitzar la pintura antilliscant amb que s’ha pintat el pas de zebra del costat del 

Carrefour. 

- Revisar el paviment centre comercial Cavallers, Cel Obert i plaça Can Mario perquè 

rellisca molt. 

- Aparcaments de bicicleta a tots els parcs, centres comercials i edificis municipals. Els que 

tenen forma de U a la inversa. 

- Funciona l’aparcament de bicicletes que hi ha a l’estació de la Sarfa? 

- Instal·lació ascensor o escales mecàniques a la plaça Gertrudis Roldós. 

- Revisar si els diferents sots elevats del municipi compleixen la normativa. 

- Millorar la il·luminació. 

- Revisar el sentit dels carrers, sobretot de la zona del centre. 

- Apretar per a que hi hagi més freqüències horàries, destinacions i un cost més assumible 

en el transport públic. Com funciona la concessió del transport públic? 

- Estudi de la possibilitat d’un transport públic intern que connecti diferents punts del 

poble. 

- Aparcament amb unes condicions més àmplies per als residents. 

 

 
 
 

 


