
Procés participatiu
per definir el futur del nucli urbà  

de l’Esquirol

Síntesi metodològica

L’Esquirol, 14 de desembre de 2018



Programa de la jornada informativa

18:00 Benvinguda i presentació del projecte de transformació de l’Esquirol
Àlex Montanyà, Alcalde de l’Esquirol

18:15 Presentació del procés participatiu 
Anna Garcia, Diputació de Barcelona
Xavier Sabaté, Espai TReS

18:30 La transformació de l’Esquirol des de la perspectiva de salut
Oriol Marquet, ISGlobal

19:00 Exercici participatiu amb els assistents per identificar els principals punts 
del recorregut i les qüestions a tractar en cadascun d’ells.

20:00 Final de la jornada informativa



Projecte de transformació: nova variant a Tavertet



Algunes dades de context

• L’Esquirol és un municipi amb molta circulació de vehicles pel carrer major 
(362 vehicles diaris, 600 els caps de setmana, 30 camions i autocars). 
Aquest fet fa que la nova variant sigui un projecte molt reivindicat i esperat 
per la ciutadania. 

• Ara mateix, l’espai públic està majoritàriament dedicat a transport rodat (ja 
sigui circulant o en aparcaments). 

• L’elevat trànsit afecta als hàbits i costums dels veïns i veïnes de l’Esquirol. 
S’espera millorar així el potencial d’oci i comerç, i posar més en valor el 
patrimoni cultural (ponts romànics i calls).

• La intenció amb aquest projecte és generar un canvi urbanístic que 
permeti recuperar el poble per als vianants, fent que sigui acollidor i 
amable.



Dades de població del municipi
Població total: 2.161 habitants (aproximadament 1.200 habitants al nucli de l’Esquirol)



Objectius del procés participatiu

Implicar als veïns i veïnes de l’Esquirol per definir el futur del nucli del

poble posant l’accent en la salut.

D’aquesta finalitat se’n deriven els objectius operatius següents:

 Donar a conèixer el procés de transformació del nucli urbà

 Detectar les necessitats de la ciutadania per un espai públic saludable

 Recollir propostes sobre el futur del nucli de l’Esquirol en relació amb la salut.

DESTINATARIS

Els veïns i veïnes, comerciants i entitats
locals del nucli de l’Esquirol.



Àmbit del procés participatiu

2 eixos: Carrer Major i el centre del poble

Carrer Major

Centre del poble
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Calendari de treball

SESSIÓ INFORMATIVA

14 de desembre 2018

JORNADES DE
MAPATGES

19 i 20 de gener 2019

TALLER DE
TANCAMENT

8 de febrer 
2019



Proposta d’itinerari dels mapatges (19 i 20 de gener)



Temes a abordar en el procés participatiu

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
• Escola
• CAP
• Residència de 

gent gran

OCI I CONSUM

• Festes
• Fires
• Comerç
• Terrasses i 

restauració
• Civisme i 

convivència

ALTRES

• Il·luminació
• Seguretat
• Neteja
• Accessibilitat
• Senyalització

MIRADA DE SALUT



Temes desenvolupats

1. MOBILITAT

La variant i els canvis en la circulació dels vehicles pel centre del poble obren noves possibilitats
referents a:

•Regulació del trànsit: Tipus de vehicles que poden circular pel c. Major (només turismes,
mercaderies i serveis? Limitar-ho a veïns?)
•Pacificació i vianalització: Límit de velocitat dins el poble a 30 km/h? Plataforma única amb
prioritat invertida?
•Aparcament: Creació de bosses d’aparcament dissuasives? Aparcament de pagament?



Temes desenvolupats

2. QUALITAT DE L’ESPAI PÚBLIC

El projecte de transformació del poble generarà noves oportunitats a l’hora de plantejar:

• Espais verds i arbrat- actualment escassos en el centre del poble, malgrat que l’entorn és
natural (sensació de que és poc mimètic amb l’entorn). Fan falta parterres? Nous arbres? De
quin tipus?

• Voreres - molt escasses o inexistents en alguns trams del carrer major. Temes d’accessibilitat
a l’espai públic

• Mobiliari urbà – Ara hi ha pocs bancs i amb orientació que convida poc a asseure's
• Façanes i altres elements estètics- Pot ser un tema a parlar, per millorar l’aspecte visual

del poble. Pot incloure parlar de fonts ornamentals, escultures...



Temes desenvolupats

3. EQUIPAMENTS

Actualment el poble compta amb els següents equipaments:

• Escola i parc infantil adjunt
• CAP
• Residència de gent gran
• Zona esportiva

Durant el procés participatiu és probable que surti la demanda de tenir un teatre o auditori polivalent.
En aquest sentit és important remarcar que dins els poble hi ha varis terrenys municipals i que hi ha
possibilitats de fer nous equipaments. Cal plantejar el tema dels equipaments com un camp que té
moltes possibilitats.

A banda dels equipaments, caldria analitzar si el nou projecte urbanístic pot contribuir a millorar la
connectivitat entre ells, millorar l’accés, etc. Un exemple seria el camí escolar.



Temes desenvolupats

4. OCI I CONSUM

Entre els aspectes a reflexionar en aquest àmbit destaquen:

• Festes i fires - ara per ara només es disposa d’un espai molt limitat per fer-ho
• Comerç – eix comercial ubicat al carrer major, 
• Terrasses i restauració- n’hi ha poques actualment
• Civisme i convivència



Temes desenvolupats
5. ALTRES

A part dels quatre grans temes mencionats en les diapositives anteriors, hi ha altres punts que es 
podrien incloure dins el procés com elements de debat o de reflexió. Aquests punts són:

• Il·luminació
• Seguretat
• Neteja
• Accessibilitat i inclusivitat
• Senyalització

Es pot valorar també que aquests punts es tractin dins els quatre blocs temàtics.



Contacte assistència tècnica

Espai TReS ·Territori i Responsabilitat Social 
www.espaitres.net
C/ Mallorca 100 
Tel. 93 159 52 94 
Persona de contacte: Xavier Sabaté Rotés
C/e: x.sabate@espaitres.net

Dibuix: Miguel Herranz, a Busquets, J 
(2011). La sensibilització en paisatge


