PROPOSTA D’USOS PER A LA PLAÇA DE LA PAU
D'acord a l'enquesta realitzada a la Comunitat Ctra Reial 104, s'ha redactat la següent proposta
d'usos que ha de servir com a Plec d'Especificacions per a la realització del Projecte de
realització de les esmenes de la Plaça de la Pau:
 1. En general, la Plaça de la Pau dóna un bon servei, sempre millorable, per tant es pot
respectar majorment el planejament actual, si bé cal fer especial atenció a una millor
adequació de infraestructures i serveis:
o control de les aigües de pluges que sempre acaben provocant problemes a
l'edifici de la Ctra Reial
o enllumenat adequat que elimini la sensació d'inseguretat a partir de les hores
en que el sol s'ha post, al temps que no molesti els veïns que volen dormir.
Llum dirigida als espais foscos de la plaça, no cap amunt.
o controlar i minimitzar la circulació continua de furgonetes i camions dels
serveis de l'Ajuntament. Que no s'utiliti com una zona d'estacionament
habitual d'aquests serveis. Assegurar que els criteris establerts siguin els
correctes en una zona en que hi juga la canalla.
 2. entre els serveis generals que es troben a faltar a la plaça de la Pau i que per tant cal
incrementar es troben:
o arbrat que doni bons espais d'ombra a l'estiu. Cal que sigui de fulla caduca, de
manera que al llarg de tot l'hivern es pugui gaudir del sol. I que siguin espècies
autòctones.
o volem sorra i gespa vulgar i resistent que pugui ser trepitjada i ens doni més
alegria i proximitat a la Terra, més que l'asfalt que l'únic interès que té és
minimitzar el manteniment
o bancs que permetin asseure's en qualsevol moment per parlar, llegir, ... arreu
de la plaça
o assegurar el bon estat dels espais de joc: ping-pong, petanca, voleibol,
rocòdrom infantil, multipista per que els nens puguin jugar a pilota, ...
 3. es veu bé, adequant-los a les noves opcions que ofereix el mercat
o la zona de jocs infantils
o màquines per a fer exercicis la gent gran. Es poden ubicar a la zona infantil
infrautilitzada davant de l'escala C
 4. com a novetats que poden donar més relleu a la plaça citem
o un nou disseny al mig de la plaça que la faci més practicable, disposant
adequadament l'arbrat i ajardinament ja citat
o habilitar l'accés als soterranis de la plaça (antiga Sanson) donant persepectiva
històrica a la zona
o fer uns graffitis emblemàtics a les façanes per dissuadir les pintades que
embruten, a l'hora que també poden lligar amb la perspectiva històrica citada,
lligant amb la Sanson
o fer que el sostre de la Vagoneta sigui accessible
 5. el que interessa eliminar de la plaça
o el pipi can. Es pot traslladar al Torrent del Pont Reixat
o la rampa que baixa de la plaça al parking, que a part de manllevar espai, és
sempre un racó de brutícia
o la reixa del galliner que hi ha sobre la rampa
o reubicar l'escultura del mig de la plaça en un altre indret
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