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Procés participació – AVANÇ POUM ►

PROCÉS
PARTICIPACIÓ
Fases
del procés– AVANÇ POUM

Fases del procés

Enquesta ciutadana - FIRA 2013

Sessió de presentació a la població en general - 1 FEBRER 2014

Taller 1
6/02/2014

Taller 2
13/02/2014

Taller 3
20/2/2014

PROPOSTES AVANÇ
POUM

PROPOSTES AVANÇ
POUM

PROPOSTES AVANÇ
POUM

Sessió plenària de retorn - MAIL

Procés participació ►

PROCÉS
PARTICIPACIÓ: Desenvolupament
tallers de debat
Desenvolupament
dels tallers de dels
debat

1. Benvinguda i recepció dels participants.
2. Presentació a càrrec de l’arquitecte municipal de les propostes generals de
l’Avanç del POUM.
3. Formació i treball en grup per debatre entorn a 4 qüestions plantejades entorn al
futur planejament per tal d’obtenir-ne propostes.
4. Plenari de les propostes sorgides (posada en comú).
5. Votació individual segons preferència de les propostes sorgides de tots els grups
de treball.
6. Cloenda.
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PROCÉS
PARTICIPACIÓ:
dels tallers de debat
Dades
dels tallersDades
de debat

SESSIÓ DE PRESENTACIÓ

TALLER 1

TALLER 2

TALLER 3

AVANÇ DEL POUM

AVANÇ DEL POUM

AVANÇ DEL POUM

AVANÇ DEL POUM

01/02/2014

03/02/2014

13/02/2014

20/02/2014

Hora

18h

20h

20h

20h

Lloc

Castell

Auditori Santa Llúcia

Auditori Santa Llúcia

Auditori Santa Llúcia

Durada

1’15h

2’15h.

2’15h

2’15h

Nº participants

33

22/18 (4 persones marxen
al finalitzar l’exposició de
l’arquitecte)

9 (1 marxa al finalitzar
l’exposició de l’arquitecte)

12

Grups de treball

-

3

2

2

Temàtica
Dia

Entitats
representades i
altres

•
•
•
•
•
•
•

COSELVA
Grup de dones
Comerç del Nucli Antic
Escola Bressol el Poniol
Comerciants municipi
Representants polítics
Particulars

•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMPA Gil Cristià
Caritas
Unió de Pagesos
Jubilats
Diables
Astroselva
Ass. 25 d’abril
Donants de sang
Particulars

•
•
•
•
•

COSELVA
AMPA Abel Ferrater
Comerç Nucli Antic
Sector restauració
Particulars

• Grup de dones
• Real Congregació
Puríssima Sang
• Confraria Sant Antoni
• Grallers – Colla Diables
• AMPA Col·legi Sant
Rafael
• Particulars
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PROCÉS
PARTICIPACIÓ:
APORTACIONS
TALLER 1
Aportacions
taller
1
Els 3 tallers han seguit la mateixa dinàmica i temàtica.
Plantejament de 5 preguntes, diferenciades per colors, per treballar en grup. Passats uns minuts, tots els grups a través d’un
portaveu, exposen en plenari les respostes. Al finalitzar la sessió, individualment boten les respostes que més els han
convençut.

1. QUINS ASPECTES MILLORARIA PER TAL DE POTENCIAR LA IDENTITAT DE POBLE (nivell de territori, nivell
agrícola, elements territorials,...)?

2. PEL QUE FA A LES ESTRATÈGIES QUE HAURIA DE SEGUIR EL POUM, QUINES CREUS QUE S’HAURIEN DE
PRIORITZAR (tipus d’edificació, situació de l’HPO, direcció del creixement, avinguda perimetral, zones
verdes, equipaments,...)?
3. QUIN TIPUS DE POLÍGONS INDUSTRIALS CREUS QUE S’HAN DE POTENCIAR A LA SELVA DEL CAMP (direcció
de creixement, tipus i mida de l’activitat,...)?
4. QUINES MESURES PROPOSARIES PER MILLORAR LA MOBILITAT DEL POBLE (Ravals (muralles), aparcament,
zona de vianants,...?
5. ALTRES PROPOSTES I SUGGERIMENTS

Procés participació ►

PROCÉS
PARTICIPACIÓ:
APORTACIONS
TALLER 1
Aportacions
taller
1

1. QUINS ASPECTES MILLORARIA PER TAL DE POTENCIAR LA IDENTITAT DE
POBLE (nivell de territori, nivell agrícola, elements territorials,...)?
RESPOSTES GRUP 1-2 i 3

Observacions

•
•
•
•
•
•

Potenciar l’agricultura i bona gestió de l’espai agrícola i forestal (tenir el terme endreçat).
Turisme rural sense perdre la identitat del poble.
Serveis generals (escola, esplais,...) davant el creixement.
Treure les bandes sonores.
Urbanitzacions fora del poble.
A les zones verdes plantació de varietats locals.
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PROCÉS
PARTICIPACIÓ:
APORTACIONS
TALLER 1
Aportacions
taller
1

2. PEL QUE FA A LES ESTRATÈGIES QUE HAURIA DE SEGUIR EL POUM, QUINES
CREUS QUE S’HAURIEN DE PRIORITZAR (tipus d’edificació, situació de l’HPO,
direcció
del
creixement, avinguda
perimetral,
zones verdes,
equipaments,...)?
RESPOSTES GRUP 1- 2 i 3

Observacions

Gestió correcte del circuit de les aigües netes i brutes (EDAR).
Edificació sostenible i ecològica.
HPO no concentració per evitar “Guetos”.
Facilitar la repoblació i rehabilitació del Nucli Antic.
Mantenir, (no destruir) cap zona verda actual, pública i privada.
Circuits per circular amb bicicleta i a peu tant a l’interior del poble com al terme.
HPO i lloguer social gestionat per l’Ajuntament.
Limitar les alçades dels edificis (màx. PB+II).
Limitar les alçades dels edificis (màx. PB+III).
Equipaments adequats i/o necessaris a la previsió de creixement.
Menys contaminació lumínica i acústica (bombetes LED i la il·luminació pública limitar la
seva franja horària a menys hores).
• Pavimentació dels vials amb asfalt antiacústic.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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PROCÉS
PARTICIPACIÓ:
APORTACIONS
TALLER 1
Aportacions
taller
1

3. QUIN TIPUS DE POLÍGONS INDUSTRIALS CREUS QUE S’HAN DE
POTENCIAR A LA SELVA DEL CAMP (direcció de creixement, tipus i mida
de l’activitat,...)?
GRUP 1 – 2 i 3

Observacions

• Empreses no contaminants ambientalment i amb poca despesa d’aigua (sense
fums, sorolls...).
• Esgotar el sòl industrial disponible.
• Crear zones àmplies de circuits d’esports i esplai.
• Potenciar la petita i mitjana indústria.
• Les empreses locals col·laboressin en la gestió del territori (arranjament,
manteniment, promoció del territori, camins, rieres, mines,...)
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PROCÉS
PARTICIPACIÓ:
APORTACIONS
TALLER 1
Aportacions
taller
1

4. QUINES MESURES PROPOSARIES PER MILLORAR LA MOBILITAT DEL POBLE
(Ravals (muralles), aparcament, zona de vianants,...?
RESPOSTES GRUP 1 – 2 i 3

Observacions

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Eliminar barreres arquitectòniques (vials i voreres)
Treure arbres i fanals de voreres estretes.
Aparcament al vial.
Arbres que facin ombra.
Circuit de bicicleta i a peu a la zona residencial.
Castigar als conductors per excés de velocitat amb serveis a la comunitat així com els
propietaris incívics d’animals.
Controlar els que aparquen en llocs prohibits segons el codi de circulació.
Doble direcció del tram del c. Vilar (entre parada de bus i c. Hort del Ferros)
Taula de pim-pom a les zones verdes.
Sistema de transport coherent que relacioni la zona residencial i industrial.
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PROCÉS
PARTICIPACIÓ:
APORTACIONS
TALLER 1
Aportacions
taller
1

5. ALTRES PROPOSTES I SUGGERIMENTS
RESPOSTES GRUP 1 – 2 i 3

Observacions

•
•
•
•
•
•

Conservar en bon estat totes les instal·lacions existents.
Transparència econòmica en tot el projecte.
Pla adaptat a les necessitats reals del poble.
Evitar una circumval·lació que tanqui el poble i anar cap a un Pla Sardà.
La Plaça del Portal d’Avall a nivell de vial i que sigui rotonda per la circulació.
No fer res i guardar els diners per quan convingui.
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PROCÉS
PARTICIPACIÓ:
TALLER 1
Conclusions
tallerCONCLUSIONS
1
De les respostes presentades amb anterioritat, les que van assolir més esments van ser:
Valoració global a la pregunta 1. QUINS ASPECTES MILLORARIA PER TAL DE POTENCIAR LA IDENTITAT DE POBLE (nivell de territori,
nivell agrícola, elements territorials,...)?

-Potenciar l’agricultura i bona gestió de l’espai agrícola (16 esments – 44,4%).
-A les zones verdes plantació de varietats locals (9 esments – 25%).
-Turisme rural sense perdre la identitat de poble (4 esments – 11,1%).
-Serveis generals (escola, esplais,...) davant el creixement (4 esments – 11,1%).

-Urbanitzacions fora del poble (2 esment – 5,5%).
-Treure les bandes sonores ( 1 esment – 2,7%).
Valoració global a la pregunta 2. PEL QUE FA A LES ESTRATÈGIES QUE HAURIA DE SEGUIR EL POUM, QUINES CREUS QUE
S’HAURIEN DE PRIORITZAR (tipus d’edificació, situació de l’HPO, direcció del creixement, avinguda perimetral, zones verdes,
equipaments,...)?
-Gestió correcte del circuit de les aigües netes i brutes (EDAR) (15 esments – 41,6%).
-Menys contaminació lumínica i acústica (bombetes LED i la il·luminació dels edificis i elements públics limitar la seva franja
horària,...) (5 esments – 13,8%).
-HPO i lloguer social gestionat per l’Ajuntament (4 esments – 11,1%).
-Facilitar la repoblació/rehabilitació del Nucli Antic (4 esments – 11,1%).
-Mantenir (no destruir) cap zona verda actual, pública i privada (3 esments – 8,4%)

-Circuits per circular amb bicicleta i a peu tant a l’interior del poble com pel terme (3 esments – 8,4%).
-Edificació ecològica i sostenible (2 esments – 5,5%).

PROCÉS PARTICIPACIÓ: CONCLUSIONS TALLER 1
Valoració global a la pregunta 3. QUIN TIPUS DE POLÍGONS INDUSTRIALS CREUS QUE S’HAN DE POTENCIAR A LA SELVA DEL CAMP
(direcció de creixement, tipus i mida de l’activitat,...)?
- Empreses no contaminants ambientalment i amb poca despesa d’aigua (sense fums, sorolls...). (18 esments – 48,6%).
- Les empreses locals col·laboressin amb la gestió del territori (arranjament, manteniment, promoció del territori, rieres, mines,...).(10 esments – 27%).
- Potenciar la petita i mitjana indústria (PIMES) (5 esments – 13,5%).
- Esgotar el sòl industrial disponible (3 esments – 8,1%).
- Crear zones àmplies de circuits d’esports i esplai (1 esment – 2,7%).

Valoració global a la pregunta 4. QUINES MESURES PROPOSARIES PER MILLORAR LA MOBILITAT DEL POBLE
aparcament, zona de vianants,...?

(Ravals (muralles),

- Sistema de transport coherent que relacioni la zona residencial i industrial (tramvia). (12 esments – 33,3%).
- Eliminar barreres arquitectòniques (vials i voreres). (10 esments – 27,8%).
-Treure arbres i fanals de voreres estretes (5 esments – 14%).
- Circuit amb bicicleta i a peu a la zona residencial (3 esments- 8,3%).
-Aparcament al vial (2 esments – 5,5%).
- Castigar els conductors per excés de velocitat amb serveis a la comunitat, així com els propietaris incívics d’animals (2 esments- 5,5%).
- Controlar els que aparquen en llocs prohibits segons el codi de circulació (1 esment – 2,8%).
- Doble direcció del tram c. Vilar (entre parada de bus i c. Hort del Ferros) (1 esment – 2,8%).

Valoració global a la pregunta 5. ALTRES PROPOSTES I SUGGERIMENTS
- No fer res i guardar els diners per quan convingui (17 esments – 42,5%).
- Pla adaptat a les necessitats reals del poble (9 esments – 22,5%).
- Conservar en bon estat totes les instal·lacions existents (8 esments – 20%).
- Transparència econòmica en tot el projecte (4 esments – 10%).
- La Pl. Del Portal d’Avall a nivell de vial i que sigui rotonda per la circulació (2 esments – 5%).
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PROCÉS
PARTICIPACIÓ:
APORTACIONS
TALLER 2
Aportacions
taller
1
Els 3 tallers han seguit la mateixa dinàmica i temàtica.
Plantejament de 5 preguntes, diferenciades per colors, per treballar en grup. Passats uns minuts, tots els grups a través d’un
portaveu, exposen en plenari les respostes. Al finalitzar la sessió, individualment boten les respostes que més els han
convençut.

1. QUINS ASPECTES MILLORARIA PER TAL DE POTENCIAR LA IDENTITAT DE POBLE (nivell de territori, nivell
agrícola, elements territorials,...)?

2. PEL QUE FA A LES ESTRATÈGIES QUE HAURIA DE SEGUIR EL POUM, QUINES CREUS QUE S’HAURIEN DE
PRIORITZAR (tipus d’edificació, situació de l’HPO, direcció del creixement, avinguda perimetral, zones
verdes, equipaments,...)?
3. QUIN TIPUS DE POLÍGONS INDUSTRIALS CREUS QUE S’HAN DE POTENCIAR A LA SELVA DEL CAMP (direcció
de creixement, tipus i mida de l’activitat,...)?
4. QUINES MESURES PROPOSARIES PER MILLORAR LA MOBILITAT DEL POBLE (Ravals (muralles), aparcament,
zona de vianants,...?
5. ALTRES PROPOSTES I SUGGERIMENTS
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PROCÉS
PARTICIPACIÓ:
APORTACIONS
TALLER 2
Aportacions
taller
1

1. QUINS ASPECTES MILLORARIA PER TAL DE POTENCIAR LA IDENTITAT DE
POBLE (nivell de territori, nivell agrícola, elements territorials,...)?
RESPOSTES GRUP 1 i 2

Observacions

•
•
•
•
•
•

Rehabilitació nucli antic (ocupació de cases i comerç).
Camins rurals (manteniment, previsió d’ampliació per maquinària més gran,...)
Delimitació de les àrees agrícoles fèrtils.
Aprofitament dels espais públics i entitats que han estat rellevants a la història de la Selva
(Ateneu,...).
Relacionar a la població amb el seu patrimoni.
Destacar el potencial agrícola que té la Selva com a referent de la població.
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PROCÉS
PARTICIPACIÓ:
TALLER 2
Aportacions
tallerAPORTACIONS
1

2. PEL QUE FA A LES ESTRATÈGIES QUE HAURIA DE SEGUIR EL POUM, QUINES
CREUS QUE S’HAURIEN DE PRIORITZAR (tipus d’edificació, situació de l’HPO,
direcció
del
creixement, avinguda
perimetral,
zones verdes,
equipaments,...)?
RESPOSTES GRUP 1 i 2

Observacions

•
•
•
•
•
•

La direcció del creixement.
Treure el trànsit de la carretera de Vilaplana i desviar-la a la nova circumval·lació.
Diversificació de l’HPO.
Adequar l’EDAR amb previsió del creixement.
Esponjar el nucli antic amb zones verdes.
Sí a l’anella verda (circumval·lació), però que el SUD-5 es mantingui com a sòl rural.
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PROCÉS
PARTICIPACIÓ:
TALLER 2
Aportacions
tallerAPORTACIONS
1

3. QUIN TIPUS DE POLÍGONS INDUSTRIALS CREUS QUE S’HAN DE
POTENCIAR A LA SELVA DEL CAMP (direcció de creixement, tipus i mida
de l’activitat,...)?
GRUP 1 i 2

Observacions

• Ampliar mantenint els criteris actuals.
• Aprofitar els espais existents i mantenir la mateixa tipologia d’indústria.
• Promoció de la zona industrial.
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PROCÉS
PARTICIPACIÓ:
APORTACIONS
TALLER 2
Aportacions
taller
1

4. QUINES MESURES PROPOSARIES PER MILLORAR LA MOBILITAT DEL POBLE
(Ravals (muralles), aparcament, zona de vianants,...?
RESPOSTES GRUP 1 i 2

Observacions

• Revisar algunes zones del poble per donar més possibilitat de sortida (per ex. C.
Il·lustració,...).
• Creació d’un accés peatonal des de la Raval de Sant Pere al Nucli Antic, afectant
l’edifici del jutjat de pau.
• Buscar una via de sortida pels camions del c.Major per evitar que donin el tomb per
dins del poble.
• Millorar la circulació de les Ravals (muralles).
• Ordenar la circul.lació dins al Nucli Antic.
• Que l’Ajuntament compri una grua per retirar vehicles.

Procés participació ►

PROCÉS
PARTICIPACIÓ:
APORTACIONS
TALLER 2
Aportacions
taller
1

5. ALTRES PROPOSTES I SUGGERIMENTS
RESPOSTES GRUP 1 i 2

Observacions

NO VAN SORGIR ALTRES PROPOSTES I SUGGERIMENTS
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PROCÉS
PARTICIPACIÓ:
TALLER 2
Conclusions
tallerCONCLUSIONS
1

De les respostes presentades amb anterioritat, les que van assolir més esments van ser:
Valoració global a la pregunta 1. QUINS ASPECTES MILLORARIA PER TAL DE POTENCIAR LA IDENTITAT DE POBLE (nivell de territori,
nivell agrícola, elements territorials,...)?
-Destacar el potencial agrícola que té la Selva com a referent de la població. (7 esments -44%)
-Rehabilitació del Nucli Antic (ocupació de cases i comerç) (5 esments – 31%).
-Camins rurals (manteniment, previsió d’ampliació per maquinària més gran,...). (4 esments – 25%)
Valoració global a la pregunta 2. PEL QUE FA A LES ESTRATÈGIES QUE HAURIA DE SEGUIR EL POUM, QUINES CREUS QUE S’HAURIEN
DE PRIORITZAR (tipus d’edificació, situació de l’HPO, direcció del creixement, avinguda perimetral, zones verdes,
equipaments,...)?

-Esponjar el nucli antic amb zones verdes. (6 esments – 37,5%).
-Treure el trànsit de la carretera de Vilaplana i desviar-la a la nova circumval·lació.(5 esments – 31,25%).
-Adequar l’EDAR amb previsió del creixement.(4 esments – 25%).
-Sí a l’anella verda (circumval·lació), però que el SUD-5 es mantingui com a sòl rural.(1 esment – 6,25%).

PROCÉS PARTICIPACIÓ: CONCLUSIONS TALLER 2

Valoració global a la pregunta 3. QUIN TIPUS DE POLÍGONS INDUSTRIALS CREUS QUE S’HAN DE POTENCIAR A LA SELVA DEL CAMP
(direcció de creixement, tipus i mida de l’activitat,...)?
-Aprofitar els espais existents i mantenir la mateixa tipologia d’indústria. (10 esments – 62,5%).
-Ampliar mantenint els criteris actuals. (3 esments – 18,75%).
-Promoció de la zona industrial. (3 esments – 18,75%).
Valoració global a la pregunta 4. QUINES MESURES PROPOSARIES PER MILLORAR LA MOBILITAT DEL POBLE
aparcament, zona de vianants,...?

(Ravals (muralles),

-Millorar la circulació de les Ravals (muralles).(5esments – 31,25%).
-Revisar algunes zones del poble per donar més possibilitat de sortida (per ex. C. Il·lustració,...).(4 esments – 25%).
-Ordenar la circul.lació dins al Nucli Antic. (3 esments – 18,75%).
-Buscar una via de sortida pels camions del c.Major per evitar que donin el tomb per dins del poble.(2 esments – 12,5%).
-Que l’Ajuntament compri una grua per retirar vehicles. (2 esments – 12,5%).

Valoració global a la pregunta 5. ALTRES PROPOSTES I SUGGERIMENTS
NO VAN SORGIR ALTRES PROPOSTES I SUGGERIMENTS.
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PROCÉS
PARTICIPACIÓ:
APORTACIONS
TALLER 3
Aportacions
taller
1
Els 3 tallers han seguit la mateixa dinàmica i temàtica.
Plantejament de 5 preguntes, diferenciades per colors, per treballar en grup. Passats uns minuts, tots els grups a través d’un
portaveu, exposen en plenari les respostes. Al finalitzar la sessió, individualment boten les respostes que més els han
convençut.

1. QUINS ASPECTES MILLORARIA PER TAL DE POTENCIAR LA IDENTITAT DE POBLE (nivell de territori, nivell
agrícola, elements territorials,...)?

2. PEL QUE FA A LES ESTRATÈGIES QUE HAURIA DE SEGUIR EL POUM, QUINES CREUS QUE S’HAURIEN DE
PRIORITZAR (tipus d’edificació, situació de l’HPO, direcció del creixement, avinguda perimetral, zones
verdes, equipaments,...)?
3. QUIN TIPUS DE POLÍGONS INDUSTRIALS CREUS QUE S’HAN DE POTENCIAR A LA SELVA DEL CAMP (direcció
de creixement, tipus i mida de l’activitat,...)?
4. QUINES MESURES PROPOSARIES PER MILLORAR LA MOBILITAT DEL POBLE (Ravals (muralles), aparcament,
zona de vianants,...?
5. ALTRES PROPOSTES I SUGGERIMENTS
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PROCÉS
PARTICIPACIÓ:
APORTACIONS
TALLER 3
Aportacions
taller
1

1. QUINS ASPECTES MILLORARIA PER TAL DE POTENCIAR LA IDENTITAT DE
POBLE (nivell de territori, nivell agrícola, elements territorials,...)?
RESPOSTES GRUP 1 i 2

Observacions

•
•
•
•

Nucli antic i patrimoni arquitectònic.
Millorar la connexió de les escoles amb el Nucli Antic amb voreres més amples.
Potenciar el Nucli Antic comercialment, en especial el Carrer Major.
Donar visibilitat al patrimoni arquitectònic i paisatgístic.
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PROCÉS
PARTICIPACIÓ:
APORTACIONS
TALLER 3
Aportacions
taller
1

2. PEL QUE FA A LES ESTRATÈGIES QUE HAURIA DE SEGUIR EL POUM, QUINES
CREUS QUE S’HAURIEN DE PRIORITZAR (tipus d’edificació, situació de l’HPO,
direcció
del
creixement, avinguda
perimetral,
zones verdes,
equipaments,...)?
RESPOSTES GRUP 1 i 2

Observacions

•
•
•
•

Que l’ampliació segueixi les traces originals.
Potenciar el parc fluvial i concentrar-hi zones verdes.
Prioritzar el desenvolupament dels buits urbans abans dels creixements perimetrals.
Prioritzar la construcció de la nova EDAR.
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PROCÉS
PARTICIPACIÓ:
APORTACIONS
TALLER 3
Aportacions
taller
1

3. QUIN TIPUS DE POLÍGONS INDUSTRIALS CREUS QUE S’HAN DE
POTENCIAR A LA SELVA DEL CAMP (direcció de creixement, tipus i mida
de l’activitat,...)?
GRUP 1 i 2

Observacions

•
•
•
•
•
•
•
•

Incentivar activitat dins el poble amb usos compatibles.
Grans superfícies comercials emplaçar-les al polígon industrial.
Indústria no contaminant.
Potenciar activitats amb noves tecnologies I+D.
Potenciar les naus petites tipus taller.
Acabar d’omplir amb indústries els solars existents.
Creació d’un viver d’empreses.
Promoció industrial.
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Aportacions
taller
1

4. QUINES MESURES PROPOSARIES PER MILLORAR LA MOBILITAT DEL POBLE
(Ravals (muralles), aparcament, zona de vianants,...?
RESPOSTES GRUP 1 i 2

Observacions

• El carrer Companys canviar la direcció o fer-lo de dos sentits.
• Estudi de mobilitat de vianants, al concretar que actualment hi ha voreres estretes en
punts concrets del poble.
• Controlar els aparcaments en doble fila en espais no permesos (xamfràs,...).
• Condicionar la carretera d’Almoster.
• Potenciar les connexions ferroviàries.
• Multar les infraccions d’aparcament.
• Crear carrils bici i xarxa de connexió.
• Mesures per moderar la velocitat en creuaments de camins (camí d’Almoster – Sant
Pere, camins amb la Carretera d’Almoster,...)
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PROCÉS
PARTICIPACIÓ:
APORTACIONS
TALLER 3
Aportacions
taller
1

5. ALTRES PROPOSTES I SUGGERIMENTS
RESPOSTES GRUP 1 i 2

Observacions

• Potenciar l’arranjament de façanes de tot el poble sobretot inacabades.
• Seguiment i control de les deposicions dels gossos.
• Control i mitjans per a la població ocupa.
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PARTICIPACIÓ:
TALLER 3
Conclusions
tallerCONCLUSIONS
1

De les respostes presentades amb anterioritat, les que van assolir més esments van ser:
Valoració global a la pregunta 1. QUINS ASPECTES MILLORARIA PER TAL DE POTENCIAR LA IDENTITAT DE POBLE (nivell de territori,
nivell agrícola, elements territorials,...)?
-Nucli antic i patrimoni arquitectònic (9 esments -37,5%).

-Donar visibilitat al patrimoni arquitectònic i paisatgístic ( 8 esments – 33,3%).
-Potenciar el Nucli Antic comercialment, en especial el Carrer Major (7 esments – 29,2%).
Valoració global a la pregunta 2. PEL QUE FA A LES ESTRATÈGIES QUE HAURIA DE SEGUIR EL POUM, QUINES CREUS QUE
S’HAURIEN DE PRIORITZAR (tipus d’edificació, situació de l’HPO, direcció del creixement, avinguda perimetral, zones verdes,
equipaments,...)?
-Potenciar el parc fluvial i concentrar-hi zones verdes (9 esments – 47,5%).
-Prioritzar els desenvolupament dels buits urbans abans dels creixements perimetrals (6 esments – 31,5%).
-Que l’ampliació segueixi les trames originals (3 esments – 16%).
-Prioritzar la construcció de la nova EDAR (1 esment - 5%).

PROCÉS PARTICIPACIÓ: CONCLUSIONS TALLER 3

Valoració global a la pregunta 3. QUIN TIPUS DE POLÍGONS INDUSTRIALS CREUS QUE S’HAN DE POTENCIAR A LA SELVA DEL
CAMP (direcció de creixement, tipus i mida de l’activitat,...)?
-Indústria no contaminat (7 esments – 32%).
-Potenciar les naus petites tipus taller (5 esments – 23%).
-Potenciar activitats amb noves tecnologies (4 esments – 18%).
-Grans superfícies comercials emplaçar-les al polígon industrial (3 esments – 13,5%).
-Creació d’un viver d’empreses (2 esments – 9%).
-Acabar d’omplir les indústries amb els solars existents (1 esments – 4,5%).

Valoració global a la pregunta 4. QUINES MESURES PROPOSARIES PER MILLORAR LA MOBILITAT DEL POBLE (Ravals (muralles),
aparcament, zona de vianants,...?
-Condicionar la carretera d’Almoster (6 esments – 28,6%).
- Estudi de mobilitat de vianants, al concretar que actualment hi ha voreres estretes en punts concrets del poble (6 esments
– 28,6%).
-Controlar els aparcaments en doble fila en espais no permesos (xamfràs,...). (3 esments – 14,1%).
-Mesures per moderar la velocitat en creuaments de camins (camí d’Almoster – Sant Pere, camins amb la Carretera
d’Almoster,...) (3 esments – 14,3%).
-Crear carrils bici i xarxa de connexió (2 esments – 9,6%).
-El carrer Companys canviar la direcció o fer-lo de dos sentits (1 esment – 4,8%).
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Valoració global a la pregunta 5. ALTRES PROPOSTES I SUGGERIMENTS
-Potenciar l’arranjament de façanes de tot el poble (sobretot inacabades) (11 esments – 52,3%)
-Control i mitjans per la població ocupa (6 esments – 28,6%).
-Seguiment i control de les deposicions dels gossos (4 esments – 19,1%)
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Resum de les aportacions més valorades al llarg de les 3 sessions
Resum valoració pregunta 1. QUINS ASPECTES MILLORARIA PER TAL DE POTENCIAR LA IDENTITAT DE POBLE (nivell de territori, nivell
agrícola, elements territorials,...)?
-Potenciar l’agricultura i bona gestió de l’espai agrícola (44,4%) (Primer taller).
-A les zones verdes plantació de varietats locals (11,1%) (Primer taller).
-Turisme rural sense perdre la identitat del poble (11,1%) (Primer taller).
-Serveis generals (escola, esplais,...) davant el creixement (11,1%) (Primer taller).

-Destacar el potencial agrícola que té la Selva com a referent de la població (44%) (Segon taller).
-Nucli Antic i patrimoni arquitectònic (37,5%) (Tercer taller).
-Donar visibilitat al patrimoni arquitectònic i paisatgístic (33,3) (Tercer taller).
-Rehabilitació del Nucli Antic (ocupació de cases i comerç) (31%) (Segon taller).
-Potenciar el Nucli Antic comercialment, en especial el c. Major (29,2%) (Tercer taller).

-Camins rurals (manteniment, previsió d’ampliació per maquinària més gran,...) (25%) (Segon taller).
-Urbanitzacions fora del poble (5,5%) (Primer taller).
-Treure les bandes sonores (2,7%) (Primer taller).
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Resum de les aportacions més valorades al llarg de les 3 sessions
Resum valoració pregunta 2. PEL QUE FA A LES ESTRATÈGIES QUE HAURIA DE SEGUIR EL POUM, QUINES CREUS QUE S’HAURIEN DE
PRIORITZAR (tipus d’edificació, situació de l’HPO, direcció del creixement, avinguda perimetral, zones verdes, equipaments,...)?
-Potenciar el parc fluvial i concentrar-hi zones verdes (47,5%) (Tercer taller).
-Gestió correcte de les aigües netes i brutes EDAR (41,6%) (Primer taller).
-Esponjar el Nucli Antic amb zones verdes (37,5%) (Segon taller).
-Prioritzar el desenvolupament dels buits urbans abans dels creixements perimetrals (31,5%) (Tercer taller).
-Treure el trànsit de la carretera de Vilaplana i desviar-la a la nova circumval·lació (31,25%) (Segon taller).
-Adequar l’EDAR amb la previsió de creixement (25%) (Segon taller).
-Que l’ampliació segueixi les trames originals (16%) (Tercer taller).
-Menys contaminació lumínica i acústica (13,8%) (Primer taller).
-HPO i lloguer social gestionat per l’Ajuntament (11,1% (Primer taller).
-Facilitar la repoblació/rehabilitació del Nucli Antic (11,1%) (Primer taller).
-Mantenir (no destruir) cap zona verda actual, pública i privada (8,4%) (Primer taller).
-Circuits per circular amb bicicleta i a peu tant a l’interior del poble com pel terme (8,4%) (Primer taller).
-Sí a l’anella verda, però que el SUD-5 es mantingui com a sòl rural (6,25%) (Segon taller).
-Edificació ecològica i sostenible (5,5%) (Primer taller).
-Prioritzar la construcció de la nova EDAR (5%) (Tercer taller).
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Resum de les aportacions més valorades al llarg de les 3 sessions
Resum valoració pregunta 3. QUIN TIPUS DE POLÍGONS INDUSTRIALS CREUS QUE S’HAN DE POTENCIAR A LA SELVA DEL CAMP (direcció
de creixement, tipus i mida de l’activitat,...)?
-Aprofitar els espais existents i mantenir la mateixa tipologia d’indústria (62,5%) (Segon taller).
-Empreses no contaminats ambientalment i amb poca despesa d’aigua (sense fums, sorolls,...) (48,6%) (Primer taller).
-Indústria no contaminant (32%) (Tercer taller).
-Les empreses locals col·laboressin amb la gestió del territori (arranjament, manteniment, promoció del territori, rieres, mines,...) (27%)
(Primer taller).
-Potenciar les naus petites, tipus taller (23%) (Tercer taller).
-Ampliar mantenint els criteris actuals (18,75%) (Segon taller).
-Promoció de la zona industrial (18,75%) (Segon taller).
-Potenciar activitats amb noves tecnologies (18%) (Tercer taller).
-Potenciar la petita i mitjana indústria PIMES (13,5%) (Primer taller).
-Grans superfícies comercials emplaçar-les al polígon industrial (13,5%) (Tercer taller).
-Creació d’un viver d’empreses (9%) (Tercer taller).
-Esgotar el sòl industrial disponible (8,1%) (Primer taller).
-Acabar d’omplir les indústries amb els solars existents (4,5%) (Tercer taller).
-Crear zones àmplies de circuits d’esports i esplai (2,7%) (Primer taller).

RESUM APORTACIONS TALLER 1-2 i 3
Resum de les aportacions més valorades al llarg de les 3 sessions
Resum valoració pregunta 4. QUINES MESURES PROPOSARIES PER MILLORAR LA MOBILITAT DEL POBLE (Ravals (muralles), aparcament,
zona de vianants,...?
-Sistema de transport coherent que relacioni la zona residencial i industrial (tramvia) (33,3%) (Primer taller).
-Millorar la circulació de les Ravals (Muralles) (31,25%) (Segon taller).
-Condicionar la carretera d’Almoster (28,6%) (Tercer taller).
-Estudi de mobilitat de vianants, al concretar que actualment hi ha voreres estretes en punts concrets del poble (28,6%) (Tercer taller).
-Eliminar barreres arquitectòniques (vials i voreres) (27,8%) (Primer taller).
-Revisar algunes zones del poble per donar més possibilitat de sortida (per ex. C. Il·lustració,...) (25%) (Segon taller).
-Ordenar la circulació dins el Nucli Antic (18,75%) (Segon taller).
-Mesures per moderar la velocitat en creuaments de camins (camí d’Almoster- St. Pere, camins amb la carretera d’Almoster (14,3%) (Tercer
taller).
-Controlar els aparcaments en doble fila en espais no permesos (xamfràs,...) (14,1%) (Tercer taller).
-Treure arbres i fanals de voreres estretes (14%) (Primer taller).

-Que l’Ajuntament compri una grua per retirar vehicles (12,5%) (Segon taller).
-Buscar una via de sortida pels camions del c.Major, per evitar que donin el tomb per dins el poble (12,5%) (Segon taller).
-Crear carrils bici i xarxa de connexió (9,6%) (Tercer taller).
-Circuit amb bicicleta i a peu a la zona residencial (8,3%) (Primer taller).
-Aparcament al vial (5,5%) (Primer taller).

-Castigar els conductors per excés de velocitat amb serveis a la comunitat, així com els propietaris incívics d’animals (5,5%) (Primer taller).
-El c. Companys canviar la direcció o fr-lo de dos sentits (4,8%) (Tercer taller).
-Controlar els que aparquen en llocs prohibits segons el codi de circulació (2,8%) (Primer taller).
-Doble direcció al tram c. Vilar (entre parada de bus i c. Hort dels Ferros (2,8%) (Primer taller).
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Resum de les aportacions més valorades al llarg de les 3 sessions
Resum valoració pregunta 5. ALTRES PROPOSTES I SUGGERIMENTS
-Potenciar l’arranjament de façanes de tot el poble (sobretot inacabades (52,3%) (Tercer taller).

-No fer res i guardar els diners per quan convingui (42,5%) (Primer taller).
-Control i mitjans per la població ocupa (28,6%) (Tercer taller).
-Pla adaptat a les necessitats reals del poble (22,5%) (Primer taller).
-Conservar en bon estat totes les instal·lacions existents (20%) (Primer taller).
-Seguiment i control de les deposicions dels gossos (19,1%) (Tercer taller).
-Transparència econòmica en tot el projecte (10%) (Primer taller).
-La Pl. Del Portal d’Avall a nivell de vial i que sigui rotonda per la circulació (5%) (Primer taller).
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PROCÉS PARTICIPACIÓ: AVALUACIÓ
En aquest apartat es mostra l’avaluació que han realitzat els participants en el procés. S’han recollit un total de 38
qüestionaris de valoració.
Edat dels participants que han avaluat el procés

Taller en el que han participat

26-35 anys

5%

36-45 anys

Taller 3
32%

18%

46-55 anys

42%

56-65 anys
Taller 1
47%

13%

66-75 anys

18%

Més de 75

4%

Ns/Nc
Taller 2
21%

Sexe dels participants que han avaluat el procés

Nivell d’estudis dels participants que han avaluat el
procés
Primaris

Ns/Nc
0%

34%

Secundaris

Dones
37%

24%

Posteriors no
universitaris

Homes
63%

18%

Universitaris

Ns/Nc

24%

0%

Organització
9 = 24%

Dinamització
Lloc i horari

8 = 29%

Ns/Nc = 11%

10 = 3%

9 = 13%

7 = 15%

6 = 5%

5 = 13%

4 = 5%

3 = 3%

Comprensió objectius

2 = 3%

Ns/Nc = 11%

10 = 5%

9 = 13%

8 = 29%

7 = 18%

5 = 13%

6 = 8%

4 = 3%

8 = 29%

7 = 21%

Ns/Nc = 8%

10 = 5%

6 = 5%

5 = 5%

4 = 3%

5 = 13%

5 = 13%

10 = 15%

Ns/Nc = 5%

9 = 5%

8 = 21%

7 = 18%

6 = 11%

4 = 3%

3 = 3%

2 = 3%

0 = 3%

10 = 13%

9 = 8%

7 = 16%

6 = 8%

0 = 3%

8 = 39%
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Avaluació
Valoració d’aspectes referents al funcionament de les sessions

(Escala: 0 “ totalment insatisfet” – 10 “totalment satisfet”)

Canals convocatòria
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PROCÉS
PARTICIPACIÓ: AVALUACIÓ
Avaluació
Valoració d’aspectes referents al funcionament de les sessions

Ns/Nc = 11%

9 = 18%
7 = 5%
Ns/Nc = 5%

10 = 23%

9 = 17%

8 = 16%

Possibilitat opinar i debatre

7 = 11%

6 = 11%

Nivell de participació

10 = 34%

8 = 32%

Ns/Nc = 13%

10 = 8%

6 = 3%

9 = 5%

8 = 21%

7 = 18%

5 = 16%

4 = 3%
5 = 8%

4 = 3%

Durada de la sessió

2 = 1%

0 = 5%

Compliment horari

3 = 8%

2 = 5%

Ns/Nc = 13%

9 = 8%

7 = 11%

6 = 5%

5 = 11%

4 = 3%

8 = 24%

10 = 25%

(Escala: 0 “ totalment insatisfet” – 10 “totalment satisfet”)
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PROCÉS
PARTICIPACIÓ: AVALUACIÓ
Avaluació
Valoració mitjana d’aspectes referents a la sessió
(Escala: 0 “ totalment insatisfet” – 10 “totalment satisfet”)

Comprensio objectius

7,4

Canals convocatòria

6,5

Organització del taller

7,1

Dinamització de la sessió

6,5

Lloc i horari

6,2

Compliment de l'horari

7,0

Durada de la sessió

5,6

Possibilitat d'opinar i debatre

8,0

Nivell de participació

VALORACIÓ MITJANA DELS TALLERS

7,2

7

ANNEX

Sessió de presentació 1/02/2014

Primer taller participació ciutadana 6/02/2014

ANNEX

Segon taller participació ciutadana 13/02/2014

Tercer taller participació ciutadana 20/02/2014

