
 

 

Títol de la proposta 
Millora de la zona d’aparcament de Can Guilleumes i entorn: il·luminació i arbrat 
 
Descripció breu de la proposta 
1. Llums: 2 Opcions 

a) Canviar els dos fanals alts per 3 a la paret cara al pàrquing i si cal afegir-ne 
algun altre. 

b) Baixar l’alçada dels llums a 4 metres 
 
2. Arbrat: actuacions 

a) Plantar arbres ja grandets on tocava (8 arbres) 
b) Proposta artística participativa: Plantar arbrets dels veïns en la llenca per 

construir, una filera a 1 metre de la vora del pàrquing 
 
Import 
4.000,00€ llums + 4.000,00€ arbrat, total 8.000,00€ 
 
Justificació de l’interès públic i general de la pr oposta 
Rehabilitar la zona, que sobretot és de joc i passeig, fent la menys perifèrica i més 
amable.  
Evitar al màxim la contaminació lumínica i també el fum dels cotxes. 
Que sigui agradable per les cases que hi donen i pels vianants i nens que hi juguen. 
Aconseguir tenir una zona d’ombra. 



 

 

Millora de la zona d’aparcament Can Guilleumes i en torn: il·luminació i arbrat 
 
Justificació: 
La justificació general és que aquest aparcament i el seu entorn, fan l’efecte d’una 
zona suburbial, de perifèria urbana, com un aparcament d’una gasolinera. Es pretén 
rehabilitar una mica la zona, perquè no podem tenir un Aparcament-Passeig/jardí?.  
Usos de la zona:  La zona és sobretot utilitzada per passejar, córrer, jugar, anar i 
tornar de l’escola, passejar gossos, trobar-se amb la colla (el jovent) , anar i tornar 
de la feina etc. A part, òbviament, d’aparcar-hi cotxes. 
 
Problema manca d’ombra:  El sol que hi fa converteix l’espai en desèrtic, 
terriblement calorós, a banda de convertir els cotxes en forns i fer-los malbé. Els 
arbres que s’hi van plantar moren cada any i desapareixen (només en queden 3) i no 
creixen: són massa petits i ningú els protegeix. 
 
Problema contaminació lluminosa:  A la nit els llums estan tan mal pensats i 
posats, que no només il·luminen el pàrquing (per seguretat i comoditat) sinó que 
impedeixen veure el cel a tothom de totes bandes per molt amunt que ens situem. 
Són lletges, innecessàries i antinaturals. 
 
En definitiva, fer la zona més amable, més sostenible, més agradable, per a la 
gent que hi passa, hi corre, hi juga, hi passeja el gos, i per a la gent que hi viu. 
També guanyaria en permetre un passeig amb vistes al centre del poble, des de la 
seva façana sud. Façana que podria també millorar-se! 
 
Descripció proposta:  
Això és una millora sobretot social, ecològica i estètica; per l’educació de la 
sensibilitat i la sostenibilitat, l’estètica i l’actitud són importants, diuen com volem ser: 
un poble sensible amb la natura i amable amb les persones. Amb pocs diners podem 
evitar la contaminació lumínica i també tenir ombra i absorbir els fums. 
Fer millores en dos aspectes (arbres i enllumenat) de l’aparcament de Can 
Guilleumes: 
 

1) Enllumenat: Hi ha diverses opcions. A) canviar els dos fanals alts del mig per 
dues o tres làmpades a la paret, a l’alçada que doni (4 o 5 m), amb un bon 
barret, i de cara al pàrquing. Si cal es poden posar un parell de fanals més del 
mateix tipus a la banda de la parcel·la per construir. B) proposta de mínims: 
deixar els llums al mig, on són, però a una alçada inferior a la de la paret i 
amb uns bons barrets i ben orientades, que no molestin (o el mínim) a cap 
banda. 



 

 

El que no pot ser és mantenir els dos llums (amb dues bombetes a banda i 
banda) que hi ha ara al mig del pàrquing i que mesuren uns 9 m d’alçada, i a 
sobre estan orientats cap a dalt. Impedeixen veure el cel a tothom a 
moltsmetres a la rodona, per totes bandes, i enlluernen; no té sentit que 
il·luminin més amunt de 2,5 m als límits de l’aparcament, i en canvi, es 
malbarati la llum i a sobre s’embruti i s’impedeixi innecessàriament la vista del 
cel i el paisatge. 
Pressupost aproximat: 4000€ màxim4000 màxim Cal fer una valoració en 
funció del que es decideixi 
 

2) Arbres. Té dues vessants: a) Plantar arbres ja grandets on tocava , per 
enèsim cop, però cuidar-los: 7 arbres; i fins i tot plantejar fer dues fileres de 7 
arbres. Moreres, molta ombra i creixement ràpid. I b) Proposta participativa: 
plantar arbres petits o mitjans aportats pels veïns  del poble, en un metre 
o metre i mig endins de la parcel·la per construir. Aprofitant que hi ha terra i 
és fàcil de regar. Cal protegir-los també. En el futur, faran ombra a la tarda al 
pàrquing i al matí a les cases (futures) i també les aïllaran una mica de 
l’aparcament. 
Pressupost: 4000 màxim Cal fer una valoració en funció del que es decideixi 

 



 

 

 


