
Des del punt de vista ciutadà, quines son les situacions urbanes ?

Ús: Esplanada

Descripció: Espai de multiplicitat d’usos al llarg del temps, passant de ser 
     camp agrícola, diposit de material obres de l’ajuntament i ara 
     principalment usat com aparcament.

Ús: Camp esportiu

Descripció: Espai esportiu d’alta intensitat d’ús diari. Es va fer una prova 
      d’obertura l’últim estiu amb gran exit d’utilització i acollida per 
      part dels veïns, ja que l’altre camp queda bastant allunyat.

Ús: Aparcament

Descripció: La forta competencia d’alguns comerciants propicia que algun  
      tingui l’afegit d’oferir aparcament propi al comprar al seu establi
      ment.

Ús: Hort urbà  

Descripció:  Cultius en superfície reduida, poc productius, enmig d’un aparca
       ment espontani. Espai d’oci. 

Ús: Mercat setmanal

Descripció: Amb un any i mig d’existencia, s’ha convertit en una clara refer
      encia al municipi. Ultimament ocudeixen cada cop mes paradetes 
      i de més varietat, algunes de producte selecte.

Ús: Publicitat-pancartes

Descripció: L’edifici enfront de la plaça de l’estació i l’edifici de l’associació 
      de veïns son dos punts on més gent hi ha i hi passa. Es una prova 
      indiscutible que son dos punts on s’hi duen a terme activitats.

Ús: Pérgola

Descripció: Construcció espontània d’apropiació d’un espai pel vehicle privat 
      de diversos comerciants de la zona, per tal de reserva-se el lloc 
      enfront de l’alta ocupació dels aparcaments propers.

Ús: Quiosc i Xurreria

Descripció: Comerços de pas associats a l’alt trànsit de vehicles per la car
      retera. S’aparten de la via per oferir prou espai d’aturada.
  

Ús: Rotonda

Descripció: Organitza l’espai de circulació i distribució dels vehicles, és el 
      punt més transitat de Valldoreix i també on hi ha més accidents. 
      Punt molt transitat, gran quantitat de cartells penjats.

Ús: Comercial

Descripció: Els comerços es situen a prop de les vies mes intensitat de trànsit, 
      treuen les mercaderies a l’exterior per tal de mostrar-se i fer-se  
      veure. Ocupen l’espai públic de les voreres.

Ús: Nau de cultura

Descripció: carpa provisional que porta ja 11anys instalada, on hi celebren 
trobades, retransmeten partits de futbol, aplecs i diverses activitats.

Ús: Carril bici

Descripció: via ciclable situada en un carrer providencial pel barri que queda 
      interromput a l’espera de proximes intervencions.
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