ESPAIS SINGULARS – PLAÇA DE LA PANERA
SESSIÓ 1. PRESENTACIÓ, DEBAT I RECOLLIDA D'IDEES

Dijous 8 de juny de 2017, de 19 a 21h.
Sala del Centre d’Art la Panera
Assistents: 30 persones aproximadament
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Presentació general del programa Espais Singulars
Explicació de la sessió: Objectius, estructura, temàtiques i metodologia
Debat: Es fan 2 grups de debat i es reparteix el temps disponible en dos grans blocs:
Diagnosi / Anàlisi de l’estat actual (PRESENT):
- Punts positius: què funciona, què ens agrada
- Punts negatius: problemes, mancances, necessitats no resoltes
- Potencialitats (de cara a futur): fortaleses, oportunitats
Propostes (FUTUR):
- Què volem
- Què no volem
Posada en comú de propostes
Tancament: conclusions i agraïments
IDEES I PROPOSTES COMENTADES
(No s’especifica el grau de recolzament de cada una de les idees, ja que es tracta d’un recull
parcial d’opinions durant el procés participatiu)
Diagnosi / Anàlisi de l’estat actual de la plaça (PRESENT)
Aspectes positius
- Pista esportiva i multiusos (espai d’assaig, sopars veïnals,...)
- Els altres usos que ja té: petanca i jocs infantils
Aspectes negatius
- La plaça està molt fragmentada per tanques (pista), murs, desnivells, etc.
- Les instal·lacions soterrades davant la Panera inutilitzen part de l’espai públic
- L’accés a la Panera no està ben resolt
- La zona de càrrega i descàrrega de la Panera (que també és l’accés) parteix la plaça
- El carrer Jaume I provoca un tall entre dos espais públics que podrien estar més connectats
- El carrer Sant Martí és incòmode perquè té les voreres massa estretes i hi ha massa cotxes
- La pista multiusos està molt tancada i és difícil accedir-hi.
- A la pista li caldrien uns banys
- La tanca de la pista està en mal estat
- Els arbres que envolten la pista taquen la roba i tenen cucs
- No hi ha prou ombres
- A l’entorn hi ha força habitatges buits (si estiguessin plens la plaça podria tenir més activitat)
- El “Vermut Torero” genera soroll i els veïns es queixen.

Potencialitats
- La plaça té dimensió de barri però el patrimoni i la singularitat fan que sigui una referència
ciutadana
- A la plaça hi tenen lloc força activitats veïnals
- Activar els locals en PB tancats
- Mantenir i potenciar la relació visual entre la Panera i la parròquia
- Modificar la mobilitat per evitar el pas pel carrer Jaume I
Propostes per a la reforma (FUTUR)
Què volem
- Projecte amb visió i estratègia de conjunt que potenciï l’heterogeneïtat social
- Potenciar la permeabilitat i connexió amb els jardins de Sant Cecília
- Connectar el c. Panera amb la plaça, salvant/solucionant el salt topogràfic
- Espais oberts, sense tanques
- Zona enjardinada amb vegetació i arbres que facin ombra
- Parc infantil inclusiu
- Zona pavimentada i acotada on s’hi puguin fer les activitats veïnals (assajos, sopars...)
- Local per l’AVV on puguin emmagatzemar material per les activitats
- Major il·luminació de la plaça i l’entorn
- Posar en valor els dos edificis històrics i relacionar-los millor amb la plaça
- Obrir habitualment l’església de Sant Martí
- Resoldre la provisionalitat de part del programa de la Panera:
- accés+vestíbul: més integrat a la plaça
- instal·lacions: estudiar una altra solució perquè puguin ventilar sense haver de
sacrificar l’espai en superfície
- oficines: trobar una ubicació definitiva més adequada
Què no volem
- Una excessiva privatització de l’espai públic (pista tancada, terrasses de bars...)
- Plaça dura

Recorreguts habituals (a peu i en cotxe)

