Tens idees o propostes que poguessis desenvolupar en algun dels
quioscos sense ús?
Propostes presentades

A continuació us presentem les propostes d’usos pensades per reutilitzar els quioscos
sense servei que han fet arribar els ciutadans i ciutadanes de Cornellà fruit del procés
participatiu convocat a través de la web opina.cornella.cat. El departament
corresponent ha observat les propostes aportades, agrupant-les per tipologia
d’utilitats.
Les propostes majoritàriament s’apleguen a l’entorn de la lectura, com a punts
d’informació ciutadana, també vinculats al reciclatge i a intercanviar objectes de
segona mà o bé com a lavabos a peu de via pública.
Coincidint amb la naturalesa d’algunes de les idees suggerides, com ara les de
reciclatge i segona mà, val a dir que existeix des del Departament de Medi Ambient i
previst per a finals d’aquest mateix any, engegar en una de les estructures sense
utilitzar, un projecte de petites reparacions i reciclatge.
Les propostes, per tipologia son:






Un bon nombre de propostes plantegen la lectura com a element vinculant per
als quioscos en desús, que van des de del préstec de llibres fins a activitats, més
o menys diverses, adreçades totes al foment de la lectura (espais de lectura,
presentacions de llibre, etc.)
També la idea de convertir els quioscos en punts d’informació o d’atenció
ciutadana és prou recurrent, alternant-ne la utilitat amb espais d’us per a
entitats.
A més distància s’observen les idees que conceben aquestes estructures com a
espais adreçats a oferir un servei de petites reparacions o fomentar el
reciclatge, l’intercanvi d’objectes de segona mà i deixalleria de proximitat.




També la seva reconversió en lavabos públics ha obtingut un nombre
destacable de propostes.
I ja a més distància, existeixen opinions que plantegen un servei múltiple i
divers, que va des d’oferir productes alimentaris, ludoteques, floristeries, locals
on desenvolupar activitats econòmiques (emprenedoria), culturals o jocs i fins i
tot habilitat com a espai per a recarrega de vehicles elèctrics.

Codi
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6934 Punts verds fixes de reciclatge i/o punts d´intercanvi de coses de segona mà en genèric, o específic de llibres i revistes
Puntos de venta de autores de literatura local (Cornellà, Baix Llobregat, área metropolitana de Barcelona, Catalunya y resto
de España) que habitualmente no tienen tanta salida o hueco en las grandes librerías. De esta manera se da un apoyo a
autores noveles o no tan conocidos, se dinamiza la cultura local y se promociona el hábito de lectura. Eventualmente, si
6935 estas iniciativas tienen éxito, pueden derivar en pequeñas ferias o festivales de literatura local.
6936 PUNTS DE VENTA DE FLORS I PLANTES. PUNTS D´INFORMACIÓ DE LA CIUTAT. WC PUBLICS
https://reculloxtu.wordpress.com/Utilitzar els quioscos com a punt de recollida de compres en línia. Quan les persones que
han comprat alguna cosa i no estan a casa en aquell moment per recollir-. També per encarregar productes de compra en
6944 línia que per no tenir ordinador, no fiar-se de que les compra sigui segura, voler pagar en efectiu, etc
Mi idea es plantear el uso de estos quioscos como los huertos para entidades o asociaciones de la ciudad. En el caso nuestro
como FAMPA, lo gestionaríamos como un puesto de libros de segunda mano, intercambio y deposito de libros para una
segunda vida. Ayudaría en la lectura de libros de papel, a la financión de la entidad. Un punto de encuentro de la lectura, re6945 utilización de los libros.
6946 Va de sucs de fruita, fets al moment, per fomentar una alimentació sana i cubrir necessitats de "picoteo"
En muchos pueblos he visto que dedican espacios de compartir lectura. La gente deja sus libros y puede coger de otros. Lo
6947 único qué me preocupa son los actos vandálicos que podrían ocasionarles. No vivimos en una ciudad 100% cívica.
Bon dia. Proposo que els quioscs es facin servir com a punt d´atenció al ciutadà, en podria haver un a cada barri. Hi ha molt
gent amb poca mobilitat i que els hi es difícil poder acostar-se al ajuntament per a realitzar gestions. Tal i com ja funciona
amb el punts de recollida de residus unes hores a la setmana hi podria haver una persona per atre al ciutadà. Les demés
6994 hores i dies es podria instal·lar un ordinador (amb pantalla tàctil), on poder buscar informació i fer gestions on-line
7018 Utilitzar-los com a punt de càrrega per a vehicles elèctrics (patinets, bicicletes, etc.).
7026 establiment de mejar ràpid
7027 Podria ser un punt d´intercanvi de llibres de lectura.
Una idea que se me ocurre, es convertirlos en espacios de intercambio o trueque. Con la idea en mente de que cada persona
se quede con lo que verdaderamente necesita. Es decir, se trataría de habilitar el espacio para que la gente deje un objeto
(libros, elementos decorativos, bisutería, etc., obviamente, se trata de que sean cosas que han de estar en buen estado) y a
cambio se lleva uno de los objetos que ya hayan sido depositados allí. Y, quizá, desde esos puntos, también se podría
7042 empezar
Dos buenos usos serían o bien lavabos públicos o bien centros de reciclaje. En poblaciones como Sant Cugat existen
7073 contenedores grandes, con infinidad de departamentos o buzones donde reciclar desde pilas hasta fluorescentes.
- Convertir-los en lavabos infantils d´ús públic amb canviador, lavabo petit... similar als dels centres comercials. - Petita
7096 fruiteria amb exprimidor o licuadora d´ús pels clients on poder fer-te els teus propis sucs. - Punt d´intercanvi de roba, jocs
Es podrien fer biblioteques al carrer, sobretot als que estiguin a prop dels parcs i a les tardes en sortir de l´escola, perquè els
7106 nens tinguin un accés més fàcil a la lectura.
Puntos de información donde diferentes entidades de interés social y ciudadana puedan situarse, por ejemplo quiosco para
que protectoras de animales puedan abrirlo para dar información sobre animales en adopción, campañas de cómo llevar a
7322 los animales por las vías públicas.
Se podría utilizar para la venta de productos solidarios en diferentes campañas, entre ellas cáncer infantil. Muchas gracias.
7330 Un saludo
Mi idea consistiría en convertir estos quioscos en puntos de recogida verde, es decir, lugares fijos de la ciudad donde los
habitantes podamos llevar elementos (bombillas, pinturas, aceite...) que necesitan de un tratamiento especial a fin de no
7382 contaminar.
1. Es podria intentar recuperar-ne algun més, com a quiosc, a cada barri. Facilitant impostos i requisits potser s´animaria algú.
2. Els més propers a estacions i transport públic, podrien oferir lloguer d´elements de mobilitat (patinets elèctrics, etc.) i
oferir rutes per la ciutat, a més del servei de transport. Caldria una persona en un horari fixat. 3. Els més propers a escoles i
7389 instituts, podrien oferir un servei de préstec de llibres, via biblioteques, o ve, potser més interessant e
Jo aprofitaria els quioscos per disposar de WC publics, però en condicions. Vull dir que posaria un preu per poder accedir i
fer ús, i així es garanteix que et trobis un bany en condicions higièniques. Així, qualsevol que tingui una emergència podria fer
7439 ús. Ho he vist i comprovat a altres ciutats europees, i la veritat és que s´agraeix moltíssim.
7482 podrien fer-se lavabos públics.
* Préstec de llibres i revistes petites seus de la biblioteca central. * Punts d´atenció al la gent gran/al ciutadà. * Punts de
intercanvi / compra-va de productes de segona mà * Petits punts de recollida de publicació de propostes, feedback, opinions
7483 i enquestes al ciutadà * Exposició temporal de petites obres d´art, fotografia...
Els quioscos es podrien oferir de forma rotatòria i nant entre els diferents artesans (pelleters, terrisaires, joiers,
confeccionistes, pastissers, etc.) i/o artistes (músics, pintors, dibuixants, escriptors, etc) de la Ciutat per tal que poguessin
divulgar i fer activitat econòmica del seu ofici o habilitat. També es podrien fer propostes més itinerants com espais de
7515 lectura, intercanvi de llibres, recitals, petits concerts, exhibicions, etc.
Proposaria botigues d´horari nocturn on es venguin productes de primera necesitat sobretot de caràcter sanitari: tiretes,
7516 ventolins, injeccions d´insulina, etc...
Havia pensat que els quioscos es transformessin en ludoteques de carrer. Passo per un quiosc al carrer de l´avet que està al
costat d´una zona infantil i m´imagino el quiosc obert i amb una persona fent el préstec de patins, patinets, monopatins ( i
casc i les proteccions adients), xanques, aros hullahop, correpassadissos, tricicles, bicis petites, cordes i gomes de saltar... Fins
7584 i tot podria proposar als infants jocs com la xarranca, picaparet, la cadena, que ara no veig que hi juguin, i seria
Es podrien utilitzar per informar dels serveis de l´Ajuntament de Cornellà. És a dir, que tota aquella informació en format
7592 paper d´activitats, actes, centres cívics, centres esportius, jornades, concursos ....etc. es pugui tenir més a la mà.
7593 Convertir-los en espais de recollida de paquets postals
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Els meus fills J i R i j o mateix hem pensat per aprofitar el quiosc de la Rambla Anselm Clavé com a lloc on poder anar a buscar
joguines per jugar al parc, llibres i altres articles d'entreteniment prodia ser una bona idea. Evitaríem haver de desplaçar-nos
des de casa amb tot el que pensem que utilitzarem al parc. Dinamitzar l'estona de lleure al parc. Facilitaria la interrelació
7625 entre famílies i ajudari a millorar la convivència la parc
Al Barri Centre no tenim cap xurreria. Estaria bé rehabilitar el quiosc de Menez Pelayo cantonada Jacint Verdaguer i donar
7641 concessió algú per convertir-la en xurreria.

Codi

Vàlid Observacions

7657 Proposo que es destinin a serveis higiènics públics, degut a la manca generalitzada d´aquest servei en el nostre municipi.
7672 Puede ser un punto de información ( historia de Cornella , lugares de interés para visitar, etc)
Facilitar este espacio a "coste cero" a personas empredoras que no tienen posibilidades de alquilarse un espacio para dar a
7732 conocer su negocio.
¡Los quioscos pueden convertirse en espacios histórico-culturales estupos! A través de la teatralización social, se podrían
preparar rutas culturales de quioscos de Cornellà, en donde, dos a cuatro actores, representaran un quiosco en días
históricos. Por ejemplo, representar cada 23 de abril, qué noticias leían en los periódicos señores y señoras que iban a
comprar la prensa, o los libros que se vían más, o las rosas que compraban para sus parejas.... Guiones preparados entre
7749 quiosqueros
Utilizarlos para crear urinarios públicos como ya existen en otras ciudades. para las personas mayores o los niños sería una
7773 buena opción ya que ellos necesitan utilizarlos más a menudo y se ven obligados a entrar en los escimientos
PROYECTO OZ O PROYECTO ESMERALDA: - escaparate para temas educación ciudadana o civismo, campañas de ajunt,etc. Venta de perritos calientes... - Venta de ropa de segunda mano de empresas solidarias como "roba amiga ". - Venta de
artesania de personas en riesgo de esclusion social. Africanos,etc. - Minilocales para tomar té o reunión social de
marroquíes. -Minisala de exposición de arte hecho por el pueblo(ej cuadros de graffitis, artesanias de tercera edad, trabajos
7821 escolares... -min
Crec que seria una bona idea destinar els quioscs com espais de va de llibres de segona mà a preus populars per tal de
fomentar la lectura sobretot entre els joves. Enguany n´hi han molts llocs on poder aconseguir llibres mitjançant donations o
compres molt econòmiques per tenir un fons accep per a tots els quioscs, amb la qual cosa no caldria una gran inversió
d´entrada. També es podria fer de tal manera que aquelles famílies que no tinguin molts recursos puguin intercanviar els
7933 llibres en c
Necessitem millorar de manera accelerada la nostra intervenció i actuacions en el planeta i, cal dir, que som una espècie molt
acomodada i amb poc esperit de superació. Per això, proposo reconertir aquests quiosc tancats en espais fixes de la
deixalleria mòbil. Un espai de recollida de material contaminant que no hauríem de llençar a les escombaries, però que, perh
8050 orari laboral, distància, "ganduleria"... acaba al lloc menys adequat. Espero que sigui viable donat que la deixalleria mòbil no
Centros de información y asesoramiento al ciudadano para realizar consultas sobre papeleos de administraciones
8065 gubernamentales y citas para realizar gestiones e incluso hacerlas según las fechas.

No

NO Empadronat a Cornellà

No

NO Empadronat a Cornellà

Proposo que siguin llocs on es puguin deixar coses (llibres, petits mobles, utensilis de cuina) que ja no vulguin però estiguin en
bon estat perqué altres presones les puguin aprofitar. Sé que al punt verd (deixalleria) ja es fa bastant això però no tothom
coneix la deixalleria o la té a prop. De quioscos n´hi han molts i quedarien distribuits per tota la ciutat els punts de
8186 recollida/reaprofitament. També podrien servir de punts de passa llibres com el que tenim al parc de darrera de Correus, i
Jo deixaria els quioscos com locals de lloguer amb ajudes socials per a que la gent pugui posar el seu petit negoci com podria
8280 ser: Una floristeria, una papereria, un bar...
8358 -punto de informacion para el ciudadano -venta de loterias,tabacos,bebidas etc -floristerias
8380 Podrien convertirse en petits punts verds per a reciclatge d’oli, recollida d’electrodomèstics etc
Podrien ser espai per al prèstec de llibres o/i fins i tot de material de joc per als infants a les places. Un servei dirigit a la
comunitat, per potenciar la cultura i el lleure i ser capaços de fer una millora en l´autogestió i la cura dels espais de la nostra
8403 ciutat.
Pel quiosc ubicat a la rambla Anselm Clavé aprop de la plaça de l´ajuntament el transformaria en un punt d´informació de la
8404 Ciutat en general, tan a nivell turístic, com a informacions pràctiques en general.
Convertir los quioscos en puntos de información turística y puntos de información sobre las actividades, noticias, novedades,
8474 centros de participación e información de la Ciudad.

