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PROJECTE D’INVERSIÓ  

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020 
 
*Informació imprescindible per a incorporar el projecte al procés participatiu 

 
1. NOM DEL PROJECTE* 

 

PROPSTES PER LA PACIFICACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESCOLA MIRALLETES 

 

 
2. DESCRIPCIÓ BREU* 

 

DIFERENTS ACTUACIONS PER LA PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT AL VOLTANT DE L’ESCOLA 

MIRALLETES,AIXÍ COM L’ARRANJAMENT DEL PARC SITUAT AL COSTAT DE L’ESCOLA PER 

CONVERTIR AQUEST ESPAI (L’ILLA ON ES TROBA L’ESCOLA I EL PARC) EN UN LLOC AGRADABLE , 

AMB MENYS CONTAMINACIÓ,  MENYS SOROLL,MÉS SEGUR , ECOLÒGIC I BONIC PELS NENS I 

NENES DE L’ESCOLA AIXÍ COM PER TOTES LES VEINES I VEINS DELS VOLTANTS 

 

 

 

 
3. DESCRIPCIÓ AMPLIADA 
Descripció detallada del projecte: necessitat a la qual respon, plantejament del projecte, ciutadania beneficiada, 

resultats esperats, sostenibilitat ambiental del projecte, etc. 

 

1- Guanyar les cantonades (xamfrans) per tenir més espai útil (es poden 

posar seients i algunes plantes per fer l'espai més agradable) i a més fer 

que el gir dels vehicles sigui més lent i prudent 

2-Elevar els pasos de vianats als carrers dels voltants per fer el trànsit més 

lent al passar per allà 

3-Afegir/canviar les senyalitzacions viàries ,p. ex. aquests passos de vianats 

elevats han de estar convenienment senyalitzats, fins i tot amb senyals 

lluminosos. Fer més evident (fins i tot amb senyals lluminosos) la presència 

de l'escola i l'entorn escolar. Aquests senyals serien els de precaució per 

pas dels nens,  pas elevat o badén i zona 20 ó zona 30... 

Aquesta senyalització preventiva s'hauria d'implementar a  una certa 

distància de l'escola, tant al carrer Industria, Pare Claret, San Quintí i 

Conca. Com a mínim dues illes abans, anant avisant als conductors de les 

limitacions que  tindràn al pas per davant de l'escola. 
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També es podria fer que els semàfors peatonals duressin més temps. 

També es podria instal.lar un radar informatiu per indicar la velocitat de 

pas dels cotxes 

4-Posar o afegir un nou semàfor als existents, al davant de la porta de 

l'escola, a la confluència del Passatge de Roura amb el carrer Industria. 

Aquest lloc ha sigut un punt on hi han hagut alguns accidents i ensurts ( 

s'ha de reconèixer que provocats per un comportament  imprudent de les 

persones) i la presència d'aquest nou semàfor evitaria  o regularia aquest 

comportament imprudent i col.laboraria a baixar la velocitat del trànsit. 

Existeix un exemple d'aquest tipus de semàfor en el mateix barri (creuilla 

del passatge de Vilaret amb el carrer Mallorca) 

5- Consolidació i augment d'alçada de la valla que es troba davant la porta 

de  l'escola per separar i protegir les persones del transit rodat 

Donaria més seguretat i afegit al semàfor anteriorment descrit, evitaria 

aquest pas imprudent d'aquests vianats que intenten arribar a l'escola 

 

6-Arranjament del Parc de Miralletes (Jardins de Can Miralletes) 

Per tal de fer la illa on es troba la nostra escola, així coml'institut Broggi, un 

espai més agradable per tothom, és indispensable i indivisible de les altres 

propostes, l'arranjament del parc per convertir la nostra illa 

d'ensenyament i aprenentatge, en una "superilla" verda, accesible, 

agradable per totes les persones . Un espai on tinguem  ganes d'anar i 

quedar-nos hi. 

Les reformes urgents,vist l'estat de degradació del  parc, serien els  

següents: 

- Nova pavimentació (encara que sigui de terra) de tot el parc, fent-lo 

totalment accesible a cadires de rodes, carritos de compra, cotxets de 

bebé, etc 

- Canvi i reposició de mobiliari urbà ( bancs per seure, papereres, mobiliari 
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infantil...) 

- Llums més potents ó més eficients per donar més vida al parc al crepuscle 

i primeres hores de la nit, i evitar racons foscos, evitant el vandalisme i 

augmentant la sensació de seguretat per poder passejar tranquil 

- Millora dels parterres de les plantes i control (i neteja ) de l'utilització 

d'aquests parterres per part dels gossos per fer les seves necessitats (hi ha 

un pipi can a 50 m) 

- Millora del servei de neteja en general 

- En una segona fase seria ideal arreglar l'antiga masia i donar-li un ús pel 

barri 

 

 

 

 

 

 
4. CORREU ELECTRÒNIC DE LA PERSONA O ENTITAT IMPULSORA* 

Per tal de poder contactar amb la persona o entitat impulsora i concretar el projecte. 

 

 

   reivindicativa.afamiralletes@gmail.com 

 
5. LÍNIA DEL PAM RELACIONADA AMB EL PROJECTE* 

Indica en quina línia del Programa d'Actuació Municipal consideres que es podria vincular el teu projecte. Si és un 

projecte compatible amb més d’una línia, selecciona la que consideris més prioritària. 

 

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 

 
 

 

 

6. ÀMBIT TERRITORIAL* 

Especifica per a quin districte o barri és aquest projecte. Cada projecte pot estar vinculat només a un districte, si 

consideres que el teu projecte pot tenir incidència en més d’un districte, selecciona només aquell que pensis que ha 

de liderar el desplegament del projecte o aquell on valoris que el projecte hi tindrà una major incidència.  

 

BARRI: EL CAMP DE L’ARPA DEL CLOT. DISTRICTE DE ST. 
MARTÍ 

 
7. PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Indica en quina mesura el teu projecte pot contribuir a la igualtat de gènere o a l'eliminació de les 

violències masclistes. 
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8. IMPACTE ESPERAT 

Explica quines són els beneficis per a les persones o el districte que esperes aconseguir amb el desenvolupament del 

projecte que proposes. 

 

LA PACIFICACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESCOLA MIRALLETES , COM HEM DIT AL PRINCIPI, 

CONVERTIRÀ L’ILLA ON ES TROBA L’ESCOLA EN UN ESPAI ACCESIBLE, TRANQUIL, AGRADABLE , 

ECOLÒGIC, PELS USUARIS DE L’ESCOLA, VEINS I VEINES , I VIANANTS QUE  PASSIN PER ALLÀ. UN 

ESPAI ON TOTHOM TINGUI LLOC I QUE TOTHOM VULGUI UTIL.LITZAR I GAUDIR 

 

 

 
9. AGENTS A IMPLICAR EN EL PLANTEJAMENT O DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
Relaciona quines entitats o organitzacions poden contribuir a la concreció o realització del projecte. 

 

 

 

 

 
10. COST APROXIMAT ORIENTATIU 

Indica, si ho saps, el cost d'execució del projecte. L'import o cost ha d’incloure totes les despeses associades a la seva 

execució, com ara el cost de redacció del projecte, la direcció d’obra, els impostos, etc. 
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