Seguiment execució propostes PAM 2018
Nom de l’actuació
LOCALS PER ACTIVITATS EDUCATIVES I DE LLEURE INFANTIL, JUVENIL I FAMILIAR CONSTRUÏTS
AMB CONTENIDORS DE VAIXELL RECICLATS

Descripció
El Centre d’Esplai Tremola va demanar la construcció d’uns locals adequats per poder albergar les activitats
que realitzen amb infants, joves i famílies del Districte 2.2.
Una construcció realitzada amb contenidors de vaixell reciclats, amb criteris de sostenibilitat, eficient
energèticament, i amb una perspectiva innovadora i totalment educativa. Es construeix en molt poc temps, és
econòmic, i tindria un impacte visual molt positiu.

Àrea responsable
Serveis Generals i Govern Obert

Servei responsable
Servei d’Estructura Territorial

Actuacions projectades
Encomanar als serveis tècnics municipals que, amb diàleg amb les persones i/o entitats proposants, elaborin
en un termini màxim de tres mesos un informe per la Junta de Govern sobre possibles solucions alternatives a
les proposades. (acord JGL de 02/03/2018)

Actuacions realitzades
Els tècnics de l’Àrea 1 van valorar el cost de construcció d’un espai per realitzar les activitats del Centre
d’Esplai Tremola, amb contenidors de vaixell reciclats, i van concloure que aquest cost podria ser tant o més
costós que fer-ho amb construcció tradicional.
Així mateix, vist que l’espai per la ubicació d’aquesta nova construcció havia de ser al costat de l’actual casal
cívic municipal de Montserrat-Torresana-Vilardell, es va proposar canviar la proposta inicial de contenidors de
vaixell reciclats, per estudiar la possibilitar d’ampliar l’actual casal de Montserrat-Torresana-Vilardell, definint,
també, si el nou edifici havia d’estar vinculat al casal actual, o per contra, havia de funcionar autònomament.
Aquesta modificació de la proposta es va comunicar als responsables del centre d’esplai, per la seva valoració
i validació, i es va acceptar.
En aquest sentit es van realitzar diverses visites al casal amb tècnics del servei de Projectes i Obres, per
estudiar la possibilitat d’ampliació del casal, tenint en compte les necessitats de l’esplai, l’edifici actual i
l’entorn.
D’aquestes visites va sortir una primera proposta d’ampliació i ubicació, que es va entregar als Responsables
del Centre d’Esplai per a la seva valoració. En data 27 de novembre el representant de l’Esplai va enviar un
correu electrònic comunicant que l’Esplai Tremola donava suport a la proposta de l’Ajuntament de Terrassa,
d’ampliar el Casal Cívic del districte en substitució de la proposta presentada per l’Esplai Tremola al PAM
2017.
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