Procés participatiu sobre el projecte
de remodelació del centre de l’Esquirol
Sessió informativa i de debat del procés participatiu
Data de la reunió: Divendres 14 de desembre de 2018, a les 19.00h
Lloc: Sala d’actes de la Cooperativa de l’Esquirol (Carrer Major, 83)

Objectius de la sessió informativa i de debat
Aquesta sessió es va Implicar als veïns i veïnes de l’Esquirol per definir el futur del nucli del poble
posant l’accent en la salut, concretament:


Donar a conèixer el procés de participació associat a la transformació del nucli
urbà i la perspectiva de salut en aquesta transformació.



Detectar les necessitats de la ciutadania per un espai públic saludable.



Definir els punts clau a visitar durant l’itinerari ciutadà del 19 i 20 de gener

La sessió va anar dirigida a tots els veïns i veïnes del nucli de l’Esquirol, que van rebre una invitació
a l’acta per correu postal (embustiada).

Ordre del dia
Hora
19.00 h

Benvinguda i presentació del projecte de transformació de l’Esquirol
Àlex Montanyà, Alcalde de l’Esquirol

19.20 h

Presentació del procés participatiu (presentació pdf)
Anna Garcia, Diputació de Barcelona
Xavier Sabaté, Espai TReS

19.30 h

La transformació de l’Esquirol des de la perspectiva de salut (presentació pdf)
Oriol Marquet, ISGlobal

20.0 h

Exercici participatiu amb els assistents per identificar els principals punts del
recorregut i les qüestions a tractar en cadascun d’ells.

21.00 h

Final de la jornada informativa

Presentació de l’Alcalde
L’Alcalde de l’Esquirol, Àlex Montanyà, va donar la benvinguda als participants tot agraint la seva
assistència i reivindicant la importància del procés participatiu que s’iniciava, atesa la magnitud
de la transformació prevista al municipi.
La imminent construcció de la variant cap a Tavertet i més endavant, d'un nou pont que
connectarà la C-153 a l'alçada de la gasolinera amb el sud del nucli urbà, reduirà el trànsit que
passa pel carrer Major, i el carrer Sant Bartomeu i provocarà grans canvis en la manera de veure i
viure el centre històric de l'Esquirol. Segons l’alcalde, aquest canvi pot significar una millora per a
l'oci i el comerç a l’Esquirol, i posar més en valor el patrimoni cultural del municipi. La intenció de
l’Ajuntament amb aquest procés és generar un canvi urbanístic que permeti recuperar el poble
per als vianants, fent que sigui acollidor i amable.

Presentació de l’acte per part de
l’Alcalde, Àlex Montanyà
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Presentació del procés participatiu
Tant la Diputació de Barcelona com l’equip consultor van presentar el procés participatiu, que ha
de servir per implicar als veïns i veïnes de l'Esquirol per definir el futur del nucli del poble també
posant l'accent en la salut. Segons els tècnics de participació, aquesta sessió informativa i de debat
seria el primer punt de contacte amb la ciutadania en aquest procés, que continuaria amb dues
jornades de mapatges i un taller per tal que tothom pugui aportar idees i reflexions sobre com
podria ser el futur nucli de l'Esquirol i proposar els principals aspectes que s'hauran de tenir en
compte en aquesta transformació.

Els principals temes a abordar en aquest procés són els següents:


Mobilitat: Regulació del trànsit, pacificació i vianalització, aparcament.



Qualitat de l'espai públic: Espais verds i arbrat, voreres, paviment, mobiliari urbà, façanes
i altres elements estètics



Equipaments: parcs infantils, CAP, residència de gent gran, ajuntament...



Oci i consum: Festes, fires, comerç, terrasses i restauració, civisme i convivència



Altres: Il·luminació, seguretat, neteja, accessibilitat, senyalització

Presentació de la perspectiva de salut
Oriol Marquet, de l’Institut de Salut Global (ISGlobal), va exposar l’impacte de l’entorn sobre la
salut, i com les transformacions urbanístiques poden contribuir a la salut pública. En aquest sentit,
va aportar la perspectiva de salut en totes les qüestions que se sotmetrien a debat durant el
conjunt del procés participatiu.

Presentació de la perspectiva
de salut per part d’Oriol
Marquet, d’ISGlobal
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Torn obert de preguntes i aportacions dels participants, previ a l’exercici
participatiu
Participant 1. Agraeix el procés participatiu i la mirada de salut en la transformació del poble,
però apunta que el veritable problema per la salut són les granges de purins que contaminen les
aigües i provoquen males olors.
Participant 2. Comenta que últimament els arriba més contaminació ambiental provinent de
Barcelona i l’àrea metropolitana, i vol saber si aquesta contaminació els afecta i de quina manera.
Resposta d’Oriol Marquet: És cert que el nivell de contaminació ambiental de la ciutat pot arribar
a afectar l’Esquirol, però remarca que l’impacte d’aquesta contaminació és poc significatiu. El que
veritablement afecta als habitants del poble és la contaminació ambiental produïda pels cotxes
que passen a poca distància. Les partícules pesants produïdes per la combustió dels motors són
les que respirem quan estem propers als cotxes i són aquestes les que veritablement poden
afectar, especialment a la gent que viu en carrers més transitats com el carrer Major.
Participant 3. Fa una reflexió sobre les costums i necessitats que té la gent del poble en quant a
mobilitat i comerç. Actualment hi ha un alt nombre de vehicles al centre del poble, una de les
raons és que la gent va a fer la compra i carregar el cotxe. S’han de tenir en compte aquest tipus
de necessitats a l’hora de pensar en un model de poble més funcional i saludable per a tots.

Aportacions literals sobre el recorregut del mapatge
La dinàmica participativa es va centrar en detectar les necessitats de la ciutadania per un espai
públic saludable i en recollir propostes d’indrets i qüestions per tractar en relació amb la salut i la
transformació urbanística prevista. A continuació es presenten els punts identificats i les principals
propostes ciutadanes per cada un d’ells.
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Punt 1. PLAÇA MAJOR- COOPERATIVA


Cal recuperar la Plaça Major com a plaça



Buscar solució als cotxes aparcats a la plaça



Valorar sistemes de limitació de temps per l’aparcament



Valorar esplanada de pinsos com a solució d’aparcament cèntric i vora el comerç (x2)

Punt 2. PLAÇA NOVA


Cal transformar la Plaça Nova



Valorar què fer amb els aparcaments de la plaça fins l’Ajuntament



Desplaçar l’aparcament del centre a la serradora



És necessari facilitar l’accés a la parada de bus escolar



Pensar en global: que la reforma d’aquest espai tingui continuïtat fins al pavelló



Calen més arbres o jardineres altes al c/ Sant Bartomeu (tenir en compte que el substrat
és rocallós).

Punt 3. PASSEIG DE LES GORGUES


Tenir en compte les necessitats del casal d’avis; retirar aparcament i fer direcció única



Treure els pals i fanals a les voreres que impedeixen o dificulten el pas (x2)



Arreglar les voreres en mal estat o inacabades



Treure aparcament i posar més arbres

Punt 4. CARRER OSONA, CALL I CARRER NOU


Continuar el c/ Osona i fer-lo direcció única



Treure aparcament del c/ Osona i posar més arbres



Valorar opcions per la Casa del Call: teatre, sala de concerts, espai de salut, cultural...



Treure aparcament del núm.1 del c/ Nou

Punt 5. CALL ENTRE EL CARRER MAJOR I CARRER NOU


Adaptar-lo per a que hi passin bicicletes



Adequar el paviment (x2)

Punt 6. CARRER MAJOR


Eixamplar voreres i harmonitzar façanes al c/ major



Reformar la zona del sindicat (x2)



Propostes de punts d’aturada: Davant la farmàcia, davant el call de Can Xalofa,

Punts més enllà de l’itinerari plantejat


Afegir el c/del Pont al recorregut



Arribar fins al principi del c. Major (allargar l’itinerari per tot el c. Major)
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APORTACIONS TRANSVERSALS (NO S’APLIQUEN A CAP PUNT EN CONCRET)


Treure els cotxes del centre



Potenciar les compres a peu



Pensar en els nens del poble



Posar més carrils bici



Arreglar el pont i el c/ del Pont per poder-hi caminar



Cal detectar zones d’aparcament al voltant del poble (x2)



Cal canviar el xip dels habitants

Il·lustració 1. Imatge del panell amb les aportacions dels participants al final de la sessió

Propers passos
Al final de la sessió es va agrair la participació als assistents i se’ls va emplaçar a seguir implicats
en el procés, participant en els propers mapatges que es duran a terme durant el cap de setmana
del 19 i 20 de gener.
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Annex fotogràfic

Imatge del cartell informatiu del
procés de participació

El treball participatiu es va
realitzar damunt de l’escenari de
la sala d’actes de la Cooperativa

Grups en debat simultani durant
l’exercici participatiu

Un grup d’assistents durant
l’exercici participatiu
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