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PLA D’ACCIÓ LOCAL BADIA DEL VALLES                ACTA 
GRUP CENTRAL DE DEBAT SESSIÓ 9 - 25/10/2017 ANNEX1 

 

RECULL DE PROPOSTES PREVI  A LA PRIORITZACIÓ 

CONNEXIÓ  ESTRUCTURA ESPAI 
PÚBLIC 

APROFITAMENT ESPAI 
PÚBLIC 

NOUS USOS ESPAI 
PÚBLIC 

PATRIMONI CULTURAL 
I NATURAL 

ACCESSIBILITAT / 
ESPAIS INCLUSIUS 

MOBILITAT 

Millora connexió transv 
sobre C-58 

Peatonalització àrea 
central 

Gestió jardins comunitaris  Espai per jovent  Posar en valor el recurs de 
l’aigua 

Parcs infantils inclusius  Carrils bici per motilitat 
interna i territorial 

Millora accesibilitat i 
connectivitat amb territori 

Millora Av. Mediterrània  Millora manteniment zonas 
verdas 

Elements que atreguin un 
ús diferenciat 

Posar en valor restes 
antiga masia 

Estudi barreres 
arquitectòniques municipi 

Foment vehicles ús 
compartit 

Cobrir C-58 i enjardinar-la  Millora Av. Cantàbric  Plans ocupació- 
manteniment es.pub 

Repensar els interblocs  Posar en valor arbres 
històrics - ruta botànica 

Senyalització espai públic 
amb pictogrames 

Servei de Bicing 

Rampa a la zona que 
comunica amb Ikea 

Intervenir en l’espai 
fragmentat 

Programes envelliment 
actiu 

Diversificació d’usos 
espais interblocs 

Arborització amb frutals  i 
arbres comestibles 

Jardins comunitaris a 
cobertes habit. 

Repensar relació Badia 
amb el tren 

Pantalla protecció 
autopista 

Arreglar Via de la Plata  Servei de mediació 
comunitària 

Tirolina al costat del parc 
Illes Blears. 

Jardí botànic    Millorar transport públic a 
fòra de Badia 

Una porta a Badia  Facilitar aparcament públic 
i privat 

Millorar espais públics i 
manternir-los nets 

Intervenir en les zones de 
botellón 

Treure arbres alçada 
habitatges 

   

Estudiar edificis que són 
barrera i com obrir-los 

Reestructurar aparcament 
superfície 

Espai per seure parc Joan 
Oliver 

Pipican al carrer Saragossa  Protegir patrimoni art urbà     

    Millorar pl. Major  Instal·lacions de parcour       

    Relació esp. públic amb 
zones comercials 

Sistemes captació energia 
solar a l’espai públic 

  NETEJA I 
MANTENIMENT 

ENTORN RIU SEC 

    Repensar espais púb. 
relacionats amb 
equipaments 

    Campanyes sensibilització 
i civisme 

Recuperar l’espai dels horts 

    Intervencions artístiques a 
l’esp públic. 

    Remunicipalitzar servei 
neteja 

Millorar l’espai de vora del 
riu 

          Control impacte animals 
(gossos, colombs, etc) 

Ruta bio-saludable riu Sec I 
connexió municipal. 

LLEGENDA          Millorar servei neteja   

Proposta del GCD  Prop. GCD + s. oberta        Millorar servei recollida   

Proposta Sessió Oberta  Prop. afegida  GCD 9        Millorar qualitat aigua    
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PRIORITZACIÓ DE PROPOSTES I REORGANITZACIÓ DE CATEGORIES 

CONNECTIVITAT i RELACIÓ 
AMB EL TERRITORI (6 
suports) 

MOBILITAT I TRANSPORT 
PÚBLIC (5 suports) 

POTENCIACIÓ DE LA 
QUALITAT DE L’ESPAI 
PÚBLIC (11 suports) 

NOUS USOS A L’ESPAI 
PÚBLIC (10 suports) 

POSADA EN VALOR DEL 
PATRIMONI CULTURAL I 
NATURAL (7 suports) 

L’ENTORN DEL RIU SEC 
COM A ESPAI 
D’OPORTUNITAT  (5 
suports) 

Cobrir C-58 en tot el tram de 
Badia i enjardinar-la (3) 

Repensar relació Badia amb 
el tren (3) 

Peatonalització àrea central 
(3) 

Elements que atreguin un 
ús diferenciat (3) 

Arborització amb frutals  i 
arbres comestibles (3) 

Recuperar l’espai dels horts- 
millorar l’espai de vora del 
riu (5) 

Millorar la connexió transv 
sobre C-58 (2) 

Millorar transport públic a 
fòra de Badia (1) 

Estudi barreres arquitect. 
municipi (2) 

Relació esp. públic amb 
zones comercials (2) 

Posar en valor arbres 
històrics - ruta botànica (2) 

Ruta bio-saludable riu Sec I 
connexió municipal. 

Millorar acces. i connec. 
amb el territori. (1) 

Facilitar aparcament públic i 
privat (1)  

Millorar servei neteja (2)  Repensar espais públics. 
relacionats amb 
equipaments (2) 

Posar en valor restes antiga 
masia (1) 

 

  Reestructurar aparcament 
superfície 

Millorar espais públics i 
manternir-los nets (1) 

Repensar els interblocs: 
Diversificació d’usos espais 
interblocs (1) 

Posar en valor el recurs de 
l’aigua (1) 

 

    Millorar pl. Major (1)  Servei de mediació amb 
referents (1)  

   

    Millora Av. Mediterrània (1)  Intervencions artístiques a 
l’esp públic. (1) 

   

    Estudiar edificis que són 
barrera i com obrir-los (1) 
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PROPOSTES NO PRIORITZADES PER INCORPORAR COM ACCIONS TRANSVERSALS 

CONNEXIÓ  ESTRUCTURA ESPAI 
PÚBLIC 

APROFITAMENT 
ESPAI PÚBLIC 

NOUS USOS ESPAI 
PÚBLIC 

PATRIMONI 
CULTURAL I 
NATURAL 

ACCESSIBILITAT / 
ESPAIS INCLUSIUS 

MOBILITAT  NETEJA I 
MANTENIMENT 

Una porta a Badia  Intervenir en l’espai 
fragmentat 

Gestió jardins 
comunitaris 

Espai per jovent  Jardí botànic  Parcs infantils 
inclusius 

Carrils bici per 
motilitat interna i 
territorial 

Campanyes 
sensibilització i 
civisme 

Millora accesibilitat i 
connectivitat amb 
territori 

Arreglar Via de la 
Plata 

Millora manteniment 
zonas verdas 

Sistemes captació 
energia solar a 
l’espai públic 

Treure arbres alçada 
habitatges 

Jardins comunitaris 
a cobertes habit. 

Foment vehicles ús 
compartit 

Remunicipalitzar 
servei neteja 

Cobrir C-58 i 
enjardinar-la 

Millora Av. Cantàbric  Plans ocupació- 
manteniment es.pub 

Repensar els 
interblocs 

Protegir patrimoni 
art urbà 

Senyalització espai 
públic amb 
pictogrames 

Servei de Bicing  Control impacte 
animals (gossos, 
colombs, etc) 

Rampa a la zona que 
comunica amb Ikea 

  Programes 
envelliment actiu 

Diversificació d’usos 
espais interblocs 

      Millorar servei 
recollida 

Pantalla protecció 
autopista 

  Espai per seure parc 
Joan Oliver 

Tirolina al costat del 
parc Illes Blears. 

      Millorar qualitat 
aigua  

Una porta a Badia      Intervenir en les 
zones de botellón 

       

      Pipican al carrer 
Saragossa 

       

      Instal·lacions de 
parcour 

       

               

LLEGENDA               

Proposta del GCD  Prop. GCD + s. oberta             

Proposta Sess.Oberta  Prop. afegida  GCD 9             

 

 


