Procés participatiu per la millora de la plaça dels Porxos.
Resultats diagnosi veïnal. Valors i Mancances.

Relació

Seguretat

R1. Espai quotidià de pas i trobada veïnal. Els múltiples accessos,
sobretot el de la Gran Via, faciliten els desplaçaments cap al CAP, el mercat
i el metro. És un punt de trobada veïnal, no només de veïns i veïnes de la
plaça, sino del barri.

S1. Falta d’il·luminació. Falta d’il·luminació al voltant de l’Escola dels
Porxos.

Escola Els Porxos

S2. Escala aparcament. L’escala de sortida de l’aparcament -la que no té
edicle- genera sensació d’inseguretat.

S1

R2. Accessos laterals. Els accessos laterals són molt tancats i no fomenten
la connexió amb els espais adjacents. La presència de cotxes aparcats
dificulta la connexió amb el C/Fluvià.

S3. Poca visibilitat. La presència de cotxes aparcats als accessos laterals
fa que hi hagi poca visibilitat i genera percepció d’inseguretat.
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R3. Relació amb l’escola Els Porxos. La relació amb l’escola resulta
conflictiva i no garanteix la seguretat i autonomia d’infants.
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S4. Activitats conflictives. La cantonada propera al bar Barriletes és vist
com un focus de conflicte.

R4. Activitats populars. La plaça és un bon espai per a fer actes festius
gràcies a les dimensions d’aquesta. Manca una tarima fixa i un punt de
llum per a la realització d’espectacles.
R5. Activitats lúdiques. L’espai de joc infantil resulta insuficient per a nens
i nenes d'entre 3 i 8 anys. Aquest és ocupat per nens i nenes d'entre 8 i
12 anys per manca d'espais per a la seva edat i la zona de jocs queda
sobresaturada.

Plaça
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R6. Conflicte d’activitats. S’ha detectat que les activitats que generen
més conflicte són les de pilota i patinatge, sobretot envers el descans de
la gent gran.
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Carrer de Fluvià
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Identitat
I1. Reivindicació veïnal. La plaça representa un símbol d’orgull per al barri
per les reivindicacions veïnals del passat. S’ha de posar en valor aquest
espai com un punt de trobada veïnal.

R7. Rodones/sortidors. Aquest espai és utilitzat com un espai d’estar i de
joc, tant per infants com adolescents.

I2. Pèrgola. La pèrgola forma part de la identitat de la plaça. Tot i així, es
demanen millores per embellir-la i fer-la més funcional.
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Altres

X1
C1. Mobiliari urbà. Els bancs existents sota de la pèrgola són insuficients.
Falten fonts i que aquestes han de ser accessibles per a tothom.
C2. Vegetació i ombres. Durant els mesos d’estiu falten espais d’ombra,
sobretot vinculats amb les zones d’estada.
C2. Assolellament. A l’hivern hi ha poques hores de sol, degut principalment
a la configuració espacial de la plaça -orientació i edificis alts.
C4. Paviment. El paviment dur facilita algunes de les activitats que es
desenvolupen a la plaça (patinatge, curses de carrets,etc). Tanmateix, el
tipus de paviment actual amplifica el soroll.
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C5. Espai infrautilitzat. Es considera que la gespa està cremada i s’hauria
de millorar el seu estat o substituir el tipus de paviment. Manca d’arbrat.

X3. Inundació. S’identifica una zona al voltant dels parterres de gespa que
s’inunda quan plou.

IDENTITAT

X4. Tanca parc infantil. Millorar l’accés i tanca actual del parc.

CONFORT
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A1. Accés des de la Gran Via. Aquesta accés s’ha de reformular per tal
que sigui accessible per a tothom. El perill que representen les escales
i l’actual rampa i alguns graons aïllats -gairebé imperceptibles- són els
principals problemes. Falta senyalització.
A2. Voreres estretes. Les voreres del C/Andrade per accedir a la plaça
són molt estretes.
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Procés participatiu per a la reforma de la plaça dels Porxos. ESCALA 1:300

VEÏNAT

X2. Filtracions a l’aparcament soterrat. Es posa de manifest la problemàtica
existent de filtracions i la preocupació que es repeteixin en un futur.

ACCESSIBILITAT

SEGURETAT

Accessibilitat

X1. Accés càrrega i descàrrega. Actualment hi ha problemes d'accés
dels vehicles de C/D des del C/d'Andrade als comerços que donen a la
plaça degut a la presència de vehicles aparcats. Les maniobres de gir no
es poder realitzar còmodament.

