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1. Introducció
1.1.

Finalitat i objectius del procés participatiu

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt promouen un
procés de participació ciutadana determinant per al disseny dels espais públics del nou
centre urbà del municipi.
La finalitat d’aquest procés s'orienta a identificar quines activitats i usos preveuen
desenvolupar els veïns i les veïnes de Lliçà d'Amunt al nous carrers, places i espais,
així com a debatre sobre les característiques que hauran de tenir aquests espais i
també quins elements els hauran de conformar, perquè pugui tenir lloc la vida urbana
imaginada. Tota aquesta informació es traslladada a l'equip tècnic multidisciplinari
responsable de la redacció del projecte d'urbanització a fi de ser considerada en la
mateixa.
S’han establert com a objectius generals per assolir aquesta finalitat, els següents:
• Informar la ciutadania sobre el procés de participació, els seus espais i
mecanismes, així com comunicar els seus resultats
• Donar a conèixer quins aspectes tècnics influeixen en el disseny dels espais
públics i les infraestructures del nou Centre de Lliçà d’Amunt
• Promoure diferents espais de deliberació implicant al màxim possible la ciutadania
en el procés de participació
• Debatre i generar propostes que puguin ser valorades tècnicament a fi de ser
incorporades al projecte d’urbanització
En definitiva, aquesta iniciativa es desenvolupa amb l’esperit d’esdevenir una
experiència de construcció col·laborativa de l’entorn quotidià de la ciutadania en el
marc del dret a la ciutat.

1.2.

Antecedents del procés participatiu

El 29 de gener de 2018 l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Institut Català del Sòl
(INCASÒL) van signar un conveni urbanístic per establir un marc de col·laboració amb
l’objectiu de desenvolupar el centre del nucli urbà. Les parts van acordar que
l’INCASÒL serà l'encarregat de dur a terme la gestió i la redacció dels instruments de
plantejament, de gestió i d’urbanització necessaris pel seu desenvolupament.
El 5 de juny de 2020 es va aprovar definitivament el text refós de la Modificació puntual
del
POUM de Lliçà d’Amunt en l’àmbit centre, conformat per dos PAUs:
• PAU-18 Centre-Can Guadanya Vell, de 5,27 Ha de superfície
• PAU-19 Centre-Can Francí, de 2,24 Ha de superfície
A partir d’aquest moment s’inicien els tràmits per elaborar els projectes d’urbanització.
En aquest marc, es manifesta de nou la voluntat, tant de l’INCASÒL com de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, de seguir treballant de manera col·laborativa i obrir
aquest nou període de participació ciutadana per debatre sobre el disseny de l'espai
públic del centre.
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Amb anterioritat al procés de participació ciutadana que es planteja actualment, s’han
realitzat processos de participació i consultes prèvies que serveixen de base per a les
propostes que s’impulsin en aquest procés:
-

L’any 2005 s’inicia un procés participatiu en el que s’impliquen 60 persones
agrupades al voltant de 5 col·lectius: partits polítics, personal tècnic municipal,
agents econòmics, entitats, joves i ciutadania sense organitzar. El plantejament
gira a l’entorn de sis àmbits temàtics: medi ambient, accessibilitat i mobilitat,
espai públic, identitat i paisatge, habitatge i espais comuns, equipaments i
activitat econòmica. El resultat del procés es concreta en un exhaustiu
document amb el títol Pensem junts el centre urbà del futur. Primer taller de
participació ciutadana. Document resum del taller de futur EASW (2005). En
aquest document es recull tot el procés i conclou amb una llista de propostes
seleccionades i ordenades segons prioritat a partir dels vots obtinguts per cada
una.

-

Uns anys més tard, arran de la cessió de les instal·lacions de Can Malé a
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i de l’interès per desenvolupar el sector Centre
implicant a la ciutadania, l’any 2016 s’organitzen diversos debats amb la
finalitat d’informar i copsar l’opinió dels ciutadans tant respecte a la
transformació del centre urbà com del destí de Can Malé. Les conclusions
d’aquesta nova dinàmica també es recullen en un document resum.

-

Finalment, en el marc ja de l’elaboració de la Modificació de POUM que
afectava a l’àmbit centre, va tenir lloc el tercer procés de participació ciutadana.
Al llarg dels mesos de juliol a novembre de 2018 i com a continuïtat dels dos
processos previs, es va dur a terme un procés de participació ciutadana amb
l’objectiu de recollir i contemplar la diversitat de necessitats i propostes, tant del
conjunt de la ciutadania de Lliçà d’Amunt com dels agents més estretament
implicats, amb la voluntat de considerar-los en la definició de la proposta de
desenvolupament urbanístic del PAU-18 Centre-Can Godanya Vell i PAU-19
Centre-Can Francí, per configurar el futur centre urbà del municipi. Aquest
procés, que va tenir com a lema “Lliçà creix amb tu”, va aconseguir mobilitzar a
més de 250 persones de diferents perfils i pràcticament totes les propostes que
afectaven a l’àrea del pla van poder incorporar-se a l’ordenació. Per a facilitar
la traçabilitat en la implementació de les propostes ciutadanes, es va elaborar
una taula on hi figuren totes les aportacions distribuïdes segons la seva
aplicació en les diferents fases del desenvolupament urbanístic: planejament,
urbanització o edificació. Aquest document ha estat punt de partida per al
plantejament de la nova etapa de participació ciutadana per a la co-creació del
centre urbà de Lliçà d’Amunt.

1.3.

El marc de debat: elements estructuradors i condicionants tècnics
al debat

1.3.1. El planejament vigent i l’Agenda Urbana de Catalunya
El planejament del centre de Lliçà d’Amunt s’emmarca en les directrius que estableix la
Nova Agenda Urbana per a un desenvolupament urbà sostenible i en una visió integral
de la planificació.
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Aquests han estat els principals condicionants tècnics a partir dels quals es configura
l’espai a urbanitzar i que han estat informats abastament a les persones participants
abans d’iniciar els debats. Entre aquests destaquem els següents:





















Prioritat dels itineraris de vianants i bicicletes
Disseny itineraris i parades de la xarxa de transport públic
Tractament del centre urbà com a illa de vianants
Limitació de la velocitat a tots els carrers inclòs l’eix BV-1432 a 30
km/h i a 10 km/h al carrer Folch i Torres
Pendents suaus dels carrers inferiors al 2% per promoure els
recorreguts a peu o bicicleta
Accés restringit als aparcaments privats de les edificacions des
dels vials secundaris
Balanç energètic net en l’intercanvi global dels polígons
Previsió de xarxa per a generació d’energia distribuïda
Limitació de la demanda energètica dels habitatges i reducció de
les potències a contractar
Xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals
Recàrrega del freàtic mitjançant SUDS i basses d’infiltració
Infiltració de les zones de verd públic d’un 90% i dels vials i
aparcaments de fins al 60%
Recollida i aprofitament d’aigües pluvials per al reg dels espais
verds
Laminació d’aigües pluvials
Restauració del torrent d’en Bosc amb introducció de vegetació
de ribera i retirada de planta al·lòctona i preservació com a
connector dels espais de protecció especial de Plans de Can Roget i
el riu Tenes
Preservació i protecció d’exemplars notables arboris existents
(Lledoner plaça de l’Ajuntament i roure del carrer Pau Claris)
Tractament dels espais lliures com a infraestructura verda per
preservar la biodiversitat, integrar els flux del cicle de l’aigua i reduir
l’efecte d’illa de calor
Protecció de les visuals de l’església romànica parroquial de
Sant Julià des de la plaça central de Can Francí
Municipi turístic

1.3.2. Eixos de debat
Tenint en compte aquests condicionats tècnics i d’altres més específics, i partint de la
premissa que l’espai públic a urbanitzar és un sistema interconnectat, el debat s’ha
estructurat en tres àmbits diferenciats de l’espai a urbanitzar:




Places i entorns dels equipaments
Eix cívic Folch i Torres
Parc del Torrent d’en Bosc

Per a cada un d’aquests àmbits durant els debats s’han treballat els següents
aspectes, a fi de fer aportacions que puguin ser incorporades al projecte
d’urbanització:
1.
QUIN CARÀCTER haurà de tenir l’espai? Per a fer-ho, s’ha partit de la relació
amb la resta dels espais del centre i amb els edificis o equipaments propers, a fi de
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conferir-li una IDENTITAT pròpia, incorporant també els valors de la MEMÒRIA
compartida.
2.
QUÈ FAREM a l’espai públic? Des de l’experiència individual i col·lectiva, s’ha
promogut la reflexió per identificar possibles activitats i usos que donin resposta a les
necessitats de la VIDA QUOTIDIANA.
3.
AMB QUÈ i COM ho volem fer? S’han recollit propostes sobre quins elements
urbans ens permetran desenvolupar aquestes activitats i quines característiques
hauran de tenir aquests espais per adaptar-se als REPTES DE FUTUR que suposen
la sostenibilitat ambiental i els efectes del canvi climàtic.
4.
Als diferents espais de participació, també s’han fet propostes de NOMS per
aquests espais, amb una mirada específica a la incorporació dels valors compartits del
patrimoni cultural, social i natural.

1

QUIN CARÀCTER
han de tenir els
espais públics?
Memòria i identitat
(Memòria compartida - PASSAT)

2

Identificar QUÈ
farem a l’espai
públic?

Usos i activitats (Vida Quotidiana - PRESENT)
3

Identificar AMB
QUÈ i COM ho
farem?
Elements i característiques físiques
(Resiliència i sostenibilitat - REPTES DE FUTUR)
4

Proposar NOMS
per als espais
públics
Incorporar valors compartits del patrimoni cultural,
social i natural
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2. El procés de participació ciutadana
2.1.

Estructura del procés participatiu

El procés participatiu s’ha estructurat en tres fases: una informativa, una deliberativa, i
una fase de retorn dels resultats del procés i l'impacte en el projecte definitiu.
Primera fase: Planificació de la participació ciutadana i presentació.
En la primera fase s’han establert les bases de contingut, així com els diferents espais
i canals del procés de participació i de comunicació, planificant les diferents actuacions
a desenvolupar durant aquest. Com a accions concretes realitzades durant aquesta
fase es relacionen les següents:
- Anàlisi prèvia: Recopilació i tractament de la informació obtinguda en els processos
de participació ciutadana efectuats anteriorment.
- Definició dels indicadors per a l’avaluació del procés.
- Revisió dels agents i dels grups de participació ja identificats en el procés participatiu
anterior vinculat al planejament i actualització de les bases de dades existents per a
contactar-hi
- Definició de la metodologia i programació del procés de participació.
- Dues sessions amb el Grup Motor. La primera de constitució i la segona per
presentar i validar la planificació del procés.
- Coordinació amb les responsables de l’estratègia de comunicació dels mecanismes
de comunicació municipals.
- Redacció d’un article de difusió del procés al butlletí municipal L’Informa’t i per a les
pancartes de difusió del procés.
- Redacció de continguts, disseny i posada en marxa de l’espai del procés a la
plataforma
de
participació
participa.gencat.cat.
https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt
- Enviament de convocatòria a entitats.
- Contacte amb els centres educatius del municipi per implicar-los en les activitats
adreçades a assolir la participació dels infants (debats autogestionats) i del jovent
(sessió de debat).
- Presentació del procés de participació en una sessió informativa oberta a la
ciutadania.
- Presentació del procés de participació al Consell d’Infants i implicació de l’alumnat i
les escoles del municipi en el procés participatiu.
- Una visita per conèixer i fer observació dels espais inclosos a l’àmbit d’actuació.
- Sis reunions de seguiment i coordinació amb l’equip tècnic de l’INCASÒL i els
representants de l’Ajuntament.
Segona fase: Desenvolupament de la participació – difusió i deliberacióLa fase deliberativa ha permès difondre i implementar el procés de participació, facilitar
el debat ciutadà en relació a la configuració de l’espai públic i la urbanització del centre
urbà de Lliçà d’Amunt, recollir les propostes i demandes dels ciutadans i elaborar una
síntesi de les aportacions. Els espais de participació deliberatius (sessions de treball
amb la ciutadania) s’han realitzat a través de plataformes virtuals o amb activitats
presencials, sempre que la situació sanitària ho ha permès i amb les mesures que
garanteixin la salut i el benestar de les persones participants.
En aquesta fase s’ha desenvolupat les següents actuacions:
- Definició de les metodologies dels tallers deliberatius facilitats per l’equip extern de
participació.
- Enviament de convocatòries a entitats i altres agents del territori.
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- Realització de trucades telefòniques de suport a la convocatòria al conjunt
d’associacions registrades al municipi (98 entitats)
- Tres tallers deliberatius de caràcter temàtic oberts a la participació de la ciutadania,
prèvia inscripció. Realitzats en línia amb plataforma virtual.
- Dos tallers deliberatius sectorials, un amb jovent i un altre amb dones. Realitzats en
format presencial.
- Definició i preparació de documentació per als debats autogestionats adreçats a
entitats i col·lectius. S’ha registrat el desenvolupament d’un debat autogestionat
realitzat pel jovent de Can Godanya amb el suport de les dinamitzadores.
- Definició i preparació de documentació per als debats autogestionats adreçats a
infants de les escoles del municipi. S’ha registrat el desenvolupament de 12 debats
autogestionats dels grups classe de 5è i 6è dels tres centres educatius de primària del
municipi, amb el suport del professorat.
- Redacció de dos articles de difusió del procés per a L’Informa’t.
- Reunió del Grup Motor del procés per conèixer els principals resultats dels debats de
caràcter temàtic.
- Dues reunions de seguiment i coordinació amb l’equip tècnic de l’INCASÒL i els
representants de l’Ajuntament.
Tercera fase de conclusions i comunicació dels resultats
En la fase de retorn s’ha dut a terme:
- Recopilació i anàlisi de la informació obtinguda.
- Redacció d’un informe de resultats de les fases 1 i 2.
- Elaboració de les conclusions derivades del procés de participació ciutadana i trasllat
a l’equip tècnic de l’INCASÒL.
- Redacció d’un article de difusió del procés al butlletí municipal L’Informa’t.
- Sessió de treball amb les persones integrants del Grup Motor, a fi de ser informades
dels resultats definitius del procés assolits a través dels diferents canals de
participació, i per definir de quina manera es dona compte del resultats al conjunt de
persones del municipi.
- Celebració d’una sessió de retorn de resultats del procés participatiu i de presentació
del projecte d’urbanització del nou centre de Lliçà d’Amunt el dia 23 d’octubre, a
l’Ateneu L’Aliança.
- Redacció de la memòria final del procés de participació ciutadana, inclosa l’avaluació
del procés de participació.

2.2.

Calendari

La primera fase de planificació i caràcter informatiu s’ha desenvolupat entre el mes de
març i el 7 de maig de 2021, data en que s’ha presentat el procés al Consell d’Infants.
La segona fase de difusió i deliberació s’ha dut a terme entre el 8 de maig i el 22 de
juny, data de la darrera sessió deliberativa.
La tercera fase d’anàlisi i retorn de resultats s’ha desenvolupat entre el 23 de juny i el
23 d’octubre data de la sessió pública de retorn de resultats.
El següent gràfic il·lustra la distribució en una línia temporal de les diferents fases i
accions participatives desenvolupades.
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS
PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT

ESQUEMA GENERAL
FASE
INFORMATIVA

abril

Sessions
informatives

29/4
Inici
procés!

FASE DELIBERATIVA

maig

juny

FASE DE RETORN

juliol

setembre

07/05
Consell
d’Infants

octubre

Octubre

Sessió de
retorn

Fins a 22 de juny
Debats
autogestionats

Sessions
de debat

agost

11/05
Debat places

TREBALLS TÈCNICS

15/06

Debat amb
joves de l’IES

18/05

Debat Eix
Folch i Torres
25/05

22/06

Debat amb
dones

Debat Eix
Torrent d’en Bosc

6

2.3.

Espais i mecanismes de seguiment i coordinació del procés

El principal espai de seguiment del procés, amb funcions de revisió i validació del
procés de participació i dels espais a desenvolupar i de revisió dels resultats pel que fa
a la participació és el Grup Motor.
Aquest està constituït per un grup reduït de persones representants de diferents perfils
i sensibilitats del municipi, que voluntàriament en formen part. Es un grup mixt en el
qual també hi prenen part persones representants de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i
de l’INCASOL, com a agents promotors del procés. També n’han format part els i les
professionals de les empreses licitadores vinculades al projecte d’urbanització i al
procés de participació ciutadana.
Les principals tasques del grup motor han estat:
-

Revisar el calendari de les activitats proposades: dates, horaris, espai, etc.
Ajudar en la difusió de les activitats del procés participatiu
Formar part dels diferents grups de treball
Revisar els resultats de les diferents fases del procés

Memòria del procés de participació ciutadana pel disseny dels espais públics del centre de Lliçà d’Amunt
10

El dia 03 de març de 2021 es va convocar i dur a terme la 1a sessió de constitució
del Grup Motor, de la qual en formen part les següents persones:
Ajuntament Lliçà d’Amunt

Lourdes Estefano
Pere Arimon

INCASÒL

Raquel Vela
Anna Peralta
Isabel Suárez
Cristian Benito
Ignasi Armengol
Pau Solanilla
Pere Relats
Pere Grau
Judith Florensa
Yolanda Rabault
Xavi Pedrerol
Sonia Zapater

Ciutadania

Durant la sessió es recullen diferents intervencions:
Sònia Zapater: demana enviar informació per e-mail. Ordre del dia i informació compartida per
correu-e previ a la convocatòria.
Pau Solanilla: Planteja tres temes, sobre la pacificació del centre, sobre l’energia (ex. Barri
Solar a Saragossa) i sobre la tecnologia (poble pilot 5G)
Lourdes Estefano: Planteja com element identitari el verd i els colors del verd pel centre
Pere Grau: Planteja el verd com a fonamental, posant en valor l’eix del torrent com connector,
educatiu. També indica la importància d’evitar les barreres arquitectòniques.

El dia 23 de març de 2021, ha tingut lloc la 2a reunió del Grup Motor, amb
l’assistència de:
-

Per part de l’Incasòl: Anna Peralta, Cristian Benito, Isabel Suárez, Raquel Vela,
Per part de l’Ajuntament: Lourdes Estefano
Per part de la ciutadania: Judith Florensa, Lourdes Pérez, Pau Solanilla, Sonia
Zapater, Yolanda Rabault
Per part de l’equip extern de participació EDAS, SL: Manel Gil

Durant la sessió, en Manel Gil, de l’empresa EDAS SL, va realitzar una presentació del
procés de participació dissenyat per al disseny dels espais públics del centre de Lliçà
d’Amunt. Durant la sessió les persones integrants del Grup Motor van poder fer
valoracions sobre els procés, els seus espais i els agents als quals s’adrecen aquests.
També es va presentar i acordar el calendari previst per als espais de participació a
desenvolupar.
Es recull un breu debat en relació a la qüestió de celebració de les sessions
participatives en format en línia. Lourdes Estefano manifesta la voluntat de
desenvolupar accions participatives presencials en cas que les condicions ho
permetin. Raquel Vela i Manel Gil indiquen que es treballa amb aquesta perspectiva.
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També s’expressa el fet que la bretxa digital amb persones d’edat avançada, pot ser
un inconvenient per a la seva participació. En aquest sentit, Raquel Vela comenta que
hi ha la possibilitat de realitzar sessions autogestionades amb el suport de personal
tècnic municipal o d’equipaments, en cas que es copsi la voluntat d’algun col•lectiu
que té més dificultats per accedir en format digital als debats. En aquest cas l’equip
extern de participació prepararà les dinàmiques de treball i oferirà suport a distància a
la persona que s’encarregui de conduir la sessió.
Pel que fa al mapa d’actors a mobilitzar i les convocatòries, Lourdes Pérez del Grup
Motor assenyala la importància de tenir en compte les entitats culturals, l’Escola de
Música i els Grup de teatre, especialment per tractar la qüestió de les places. També
les entitats veïnals dels barris. Per últim, apunta la importància que es faci una bona
difusió a totes les entitats i preveure espais per poder fer arribar propostes, encara que
no es pugui assistir a les sessions deliberatives.
Sonia Zapater indica la importància de disposar d’informació prèvia i que aquesta sigui
fàcil d’entendre per poder fer propostes.
Les persones del Grup motor també validen i manifesten el seu acord amb els
següents aspectes de la proposta:
La proposta metodològica de treballar en funció dels diferents espais i fer una
revisió de la perspectiva de les dones i les joves
Plantejar durant el debat el recollir propostes de noms per a les places, el parc i
altres espais.
Plantejar durant el debat recollir propostes d’usos per a la masia de Can Francí,
per tal de plantejar els possibles usos de l’entorn.
El dia 08 de juny de 2021, ha tingut lloc la 3a reunió del Grup Motor, amb
l’assistència de:
-

Per part de l’Incasòl: Anna Peralta, Isabel Suárez, Raquel Vela,

-

Per part de l’Ajuntament: Lourdes Estefano

-

Per part de la ciutadania: Judith Florensa, Lourdes Pérez, Pau Solanilla, Sonia
Zapater, Yolanda Rabault, Pere Relats, Xavier Pedrerol

-

Per part de l’equip multidisciplinari redactor del projecte d’urbanització.
URBIMEC, Francesc Ventura i Quim Rosell

-

Per part de l’equip extern de participació EDAS, SL: Manel Gil

Durant la mateixa, s’ha fet una presentació dels principals resultats dels tallers
deliberatius de caràcter temàtic, s’ha fet una valoració del grau de participació assolit
amb el procés fins el moment, i s’han proposat algunes millores per a la seva difusió.
La 4art i darrera reunió del Grup Motor s’ha desenvolupat el dia 05 d’octubre de
2021 amb l’assistència de:
-

Per part de l’Incasòl: Anna Peralta, Raquel Vela,

-

Per part de l’Ajuntament: Lourdes Estefano

-

Per part de la ciutadania: Pau Solanilla, Xavier Pedrerol

-

Per part de l’equip extern de participació EDAS, SL: Manel Gil

-

Per part de l’equip multidisciplinari redactor del projecte d’urbanització.
URBIMEC, Francesc Ventura i Quim Rosell
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Durant la sessió s’han presentat i valorat els resultats definitius del procés i s’ha
compartit la planificació prevista per a la sessió de retorn de resultats a la ciutadania.

2.4.

Estratègia de comunicació i difusió del procés
2.4.1. Mitjans i canals de comunicació

La comunicació del procés a escala del municipi ha estat desenvolupada per
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’equip dinamitzador ha donat suport a l’estratègia de
comunicació durant tot el procés.
Per donar impuls al procés participatiu es va planificar una campanya de comunicació
per informar a tota la ciutadania i convidar a la participació.
La imatge gràfica del procés ha mantingut la creada per al procés previ desenvolupat
l’any 2018, sota el lema “Lliçà creix amb tu”, amb el següent logotip:

S’ha dut a terme un Pla de comunicació del procés participatiu per al disseny del futur
centre urbà, amb el següent contingut:
MARÇ
Web
•
31/03 - Publicació a la secció de destacats del web de la versió digital
de l’Informa’t de l’abril amb el procés participatiu per al disseny del futur centre
urbà a portada.

Xarxes socials
Facebook i Twitter
•
31/03 - Publicació de la versió digital de l’Informa’t de l’abril amb el
procés participatiu per al disseny del futur centre urbà a portada.
Instagram
•
31/03 - Història amb la versió digital de l’Informa’t de l’abril amb el
procés participatiu per al disseny del futur centre urbà a portada.
ABRIL
Butlletí: Portada i pàg. 3: Tret de sortida al procés participatiu per al disseny del
futur centre urbà.
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Web
Les publicacions al web contenen tots els enllaços externs (web
participa.gencat, Canal de YouTube, etc.) i de les imatges vinculades al procés.
•
14/04 - Notícia destacada: Tret de sortida al procés participatiu per al
disseny del futur centre urbà.
•
16/04 - Creació de l’espai destacat a la capçalera de la pàgina de
portada, que romandrà actiu durant tot el procés participatiu. Aquest destacat
enllaça amb l’espai del procés al web, que s’ha actualitzat de forma periòdica
(https://www.llicamunt.cat/temes/llica-creix-amb-tu) .

•
20/04 – Publicació a l’agenda de la Sessió informativa virtual del procés
participatiu per al disseny del futur centre urbà.
•
30/04 – Inserció del vídeo de la sessió informativa l’espai dedicat al
procés del web.
Butlletí electrònic
•
15/04 - Enviament del butlletí electrònic on apareix la notícia Tret de
sortida al procés participatiu per al disseny del futur centre urbà.
•
22/04 - Enviament del butlletí electrònic on apareix la notícia i l’acte de
l’agenda de la Sessió informativa virtual del procés participatiu per al disseny
del futur centre urbà.
Xarxes socials
Les publicacions a les xarxes han anat acompanyades de les imatges del
procés, d’un enllaç curt per ampliar la informació: llam.cat/creixambtu i de
l’etiqueta #Lliçàcreixambtu.
Facebook i Twitter
•
14/04 - Publicació de la notícia Tret de sortida al procés participatiu per
al disseny del futur centre urbà.
•
22/04 – Recordatori de la Sessió informativa virtual del procés
participatiu per al disseny del futur centre urbà.
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•
28/04 – Recordatori de la Sessió informativa virtual del procés
participatiu per al disseny del futur centre urbà.
•
29/04 – Foto i peu de foto sobre el desenvolupament de la sessió.
Instagram
•
14/04 - Publicació de la notícia Tret de sortida al procés participatiu per
al disseny del futur centre urbà.
•
28/04 – Història per recordar la Sessió informativa virtual del procés
participatiu per al disseny del futur centre urbà.
•
29/04 – Foto i peu de foto sobre el desenvolupament de la sessió.
YouTube
•
29/04 – Emissió en directe de la Sessió informativa virtual del procés
participatiu per al disseny del futur centre urbà.
MAIG
Butlletí:
Pàg. 7: Comencen les sessions de debat ciutadà sobre l’espai públic del nou
centre urbà.

Web
Les publicacions al web contenen tots els enllaços externs (web
participa.gencat, Canal de YouTube, etc.) i de les imatges vinculades al procés.
•
04/05 - Notícia destacada: Comencen les sessions de debat ciutadà
sobre l’espai públic del nou centre urbà .
Butlletí electrònic
•
06/05 - Enviament del butlletí electrònic on apareixerà la notícia
Comencen les sessions de debat ciutadà sobre l’espai públic del nou centre
urbà i l’agenda amb les sessions de debat.
Xarxes socials
Les publicacions a les xarxes han anat acompanyades de les imatges del
procés, d’un enllaç curt per ampliar la informació: llam.cat/creixambtu i de
l’etiqueta #Lliçàcreixambtu.
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Facebook i Twitter
•
04/05 - Publicació de la notícia Comencen les sessions de debat
ciutadà sobre l’espai públic del nou centre urbà.
•
12/05 - Fotos de la primera sessió de debat i de la sessió amb el
Consell d’infants.
•
13/05 - Recordatori i enllaç d’inscripció per a la segona sessió de debat.
•
18/05 - Foto i peu de foto sobre el desenvolupament de la segona
sessió de debat.
•
19/05 - Recordatori i enllaç d’inscripció per a la tercera sessió de debat.
•
25/05 - Foto i peu de foto sobre el desenvolupament de la tercera sessió
de debat.
Instagram
•
04/05 - Publicació de la notícia Comencen les sessions de debat
ciutadà sobre l’espai públic del nou centre urbà.
•
13/05 - Història amb recordatori i enllaç d’inscripció per a la segona
sessió de debat.
•
18/05 - Foto i peu de foto sobre el desenvolupament de la segona
sessió de debat.
•
21/05 - Història amb recordatori i enllaç d’inscripció per a la tercera
sessió de debat.
•
25/05 - Foto i peu de foto sobre el desenvolupament de la tercera sessió
de debat.
JUNY
Butlletí: Pàg. 13: Continua el procés de participació sobre l’espai públic del
nou centre urbà.

Web
Les publicacions al web contenen tots els enllaços externs (web
participa.gencat, Canal de YouTube, etc.) i de les imatges vinculades al procés.
•
01/06 - Notícia destacada.
•
10/06 - Publicació a l’agenda de les tres sessions de debat
programades (15/6 i 22/6).
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Butlletí electrònic
•
03/06 - Enviament del butlletí electrònic on apareixerà la notícia
destacada.
•
10/06 - Enviament del butlletí electrònic on apareixerà l’agenda amb les
dues sessions programades pel juny.
Xarxes socials
Les publicacions a les xarxes aniran acompanyades de les imatges del procés,
d’un enllaç curt per ampliar la informació: llam.cat/creixambtu i de l’etiqueta
#Lliçàcreixambtu.
Facebook i Twitter
•
01/06 - Publicació de la notícia destacada.
•
11/06 - Recordatori i enllaç d’inscripció per a la sessió de debat amb
joves.
•
15/06 - Foto i peu de foto sobre el desenvolupament de la sessió de
debat amb joves.
18/06 - Recordatori i enllaç d’inscripció per a la sessió de debat amb dones.
•
22/06 - Foto i peu de foto sobre el desenvolupament de la sessió de
debat amb dones.
Instagram
•
01/06 - Publicació de la notícia destacada .
•
11/06 – Història amb recordatori i enllaç d’inscripció per a la sessió de
debat amb joves.
•
15/06 – Foto i peu de foto sobre el desenvolupament de la sessió de
debat amb joves.
•
18/06 - Història amb recordatori i enllaç d’inscripció per a la sessió de
debat amb dones.
•
12/06 - Foto i peu de foto sobre el desenvolupament de la sessió de
debat amb dones.
JULIOL
Butlletí:
Pàg. 8: Finalitza la fase deliberativa i de recull d’aportacions del procés de
participació sobre l’espai públic del nou centre urbà.
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Web
Les publicacions al web contenen tots els enllaços externs (web
participa.gencat, Canal de YouTube, etc.) i de les imatges vinculades al procés.
OCTUBRE
Butlletí:
Pàg. 5: Comunicació de la sessió de retorn de resultats i de presentació de la
proposta d’urbanització del nou centre urbà.

Web
Comunicació de la sessió de retorn de resultats i de presentació de la proposta
d’urbanització del nou centre urbà.
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2.4.2. Sessions informatives
La comunicació del procés també s’ha realitzat mitjançant sessions de presentació en
format virtual i presencial.
Primera fase
En la fase inicial de presentació del procés s’han dut a terme dues sessions de
presentació del procés en format virtual:
-

El dia 29 d’abril a les 18:00h es va celebrar una sessió de presentació del procés
de participació, que ha estat retransmesa en directe per streaming a través del
canal
de
YouTube
de
l’Ajuntament
de
Lliçà
d’Amunt
https://www.youtube.com/watch?v=PJehArUvsrc&t
La sessió ha estat presentada pel Sr. Ignasi Simón Ortoll, Alcalde de Lliçà
d'Amunt i el Sr. Gonçal Marqués Sagnier, Director d’Operacions de l’INCASÒL
(Institut Català del Sòl). Posteriorment a aquesta presentació institucional s’ha
realitzat una explicació del context del projecte d’urbanització dels espais
públics del centre i presentació de l’equip redactor del projecte d’urbanització
URBIMEC, a càrrec de personal tècnic de l’INCASOL. Seguidament, l’empresa
encarregada del desenvolupament del procés de participació, EDAS SL, ha
presentat aquest. L’assistència registrada a la sessió ha estat de 45 persones
connectades de manera simultània.

-

El dia 7 de maig a les 17:00h es va fer una sessió informativa del procés de
participació a les persones que integren el Consell d’Infants. Durant la
sessió personal tècnic de l’Incasòl i de l’empresa externa de participació han
donat a conèixer el procés i també han traslladat l’encàrrec a les conselleres i
consellers de desenvolupar en els seus grups classe una activitat de debat
autogestionat, amb el suport de material elaborat a tal efecte i amb el suport del
professorat dels respectius centres educatius. L’assistència registrada ha estat
de nou nens i nenes d’entre 11 i 12 anys i dues dinamitzadores.
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Tercera fase
En la fase final de retorn de resultats del procés s’ha organitzat una sessió de
presentació dels resultats del procés participatiu i el seu encaix en el projecte
d’urbanització dels espais públics del centre de Lliçà d’Amunt.
La sessió ha tingut lloc el dia 23 d’octubre de 2021 a l’Ateneu L’Aliança, de la localitat
i s’ha registrat l’assistència de 28 persones.

Durant la sessió s’han recollit les intervencions de:
-

Per part de l’Ajuntament, Lourdes Estefano Regidora d’Urbanisme, ha obert
l’acte.
Per part de l’Incasòl: Anna Peralta, de l’equip tècnic, ha realitzat un breu
recordatori del projecte i del projecte de participació
Per part de l’equip extern de participació EDAS, SL, en Manel Gil, ha realitzat
una presentació dels principals resultats del procés de participació
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-

Per últim, per part de l’equip multidisciplinari redactor del projecte
d’urbanització, URBIMEC, Francesc Ventura i Quim Rosell han realitzat una
presentació del projecte d’urbanització destacant aquells elements del procés
de participació que han estat incorporats al mateix.

La sessió ha finalitzat amb un breu tron obert de paraules.

2.5.

Espais i mecanismes de participació

El procés de participació ciutadana s’ha articulat a través de diferents espais i canals
participatius, tant de caràcter virtual com de caràcter presencial, per tal d’adaptar-se a
les mesures establertes per les autoritats sanitàries per la incidència de la pandèmia
de la COVID-19.
2.5.1. Participació en línia
La participació en el procés ha disposat d’espais de participació en línia que s’han
concentrat a l’espai del procés a la plataforma participa.gencat, accessible a través del
següent enllaç https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt

Per tal de participar en els espais virtuals del procés ha estat necessari que
prèviament les ciutadanes i ciutadans es registressin a la plataforma
participa.gencat.cat. A través d’aquest espai virtual la ciutadania ha pogut informar-se
del procés, dels seus espais i mecanismes i el seus resultats, així com participar en
aquest, a través dels següents mecanismes de participació en línia:
-

Espai de recollida de propostes

Amb la voluntat de facilitar la participació al màxim de persones i col·lectius, s’ha obert
un espai que oferia la possibilitat de fer aportacions per als nous espais a urbanitzar
del Centre, fins al dia 22 de juny. La finalitat d’aquest espai ha estat recollir propostes
activitats i usos que es podran desenvolupar al nou espai públic, així com propostes
envers quins elements del mobiliari urbà i quines característiques hauria de tenir el nou
espai per a desenvolupar-les. També propostes sobre possibles noms per als nous
espais, especialment les places i el parc del Torrent d'en Bosc. Totes aquestes
propostes es podien realitzar sobre tres eixos físics de l’espai a urbanitzar:
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-

Places del Centre i entorns dels equipaments
Eix cívic Folch i Torres
Parc del Torrent d’en Bosc i espais adjacents

-

Qüestionari d’avaluació

Les persones participants als diferents espais i canals han tingut l’oportunitat de fer
una valoració d’aquests mitjançant un qüestionari en línia accessible a l’espai del
procés a la plataforma participa.gencat. El mateix qüestionari ha estat distribuït entre
les persones assistents a la sessió de retorn del dia 23 d’octubre de 2021.
-

Espais autogestionats

Les sessions autogestionades són sessions de treball i debat conduïdes i
dinamitzades de forma autònoma per persones, organitzacions, entitats o col·lectius
amb interès en contribuir al disseny del projecte d’urbanització del Centre de Lliçà
d’Amunt. Són sessions de treball de caràcter intern, organitzades i dinamitzades per
persones de l’entitat o col·lectiu. L'organització de les sessions havien de donar
compliment a les mesures de prevenció establertes per les autoritats sanitàries en el
moment de la seva realització.
La finalitat ha estat recollir les propostes de les persones que participen, de forma que
puguin ser avaluades i considerades pels equips tècnics a fi de valorar la seva
incorporació al projecte d’urbanització.
Per organitzar aquestes sessions autogestionades s’han proposat unes pautes que
permetin organitzar un debat estructurat que finalitzi en un recull final de les propostes.
També s’ha facilitat la consulta de diferents documents i recursos informatius. Tot
aquest material de suport que es troba a la plataforma virtual i s’adjunta als annexos
d’aquest document ha consistit en:
-

Guia per als debats autogestionats per a entitats i col·lectius
Fitxa de suport per als debats autogestionats
Fitxa de buidament

Durant la fase de debat s’han desenvolupat els següents debats autogestionats:
1. El nois i noies usuàries de l’Espai Creix, centre d’acompanyament juvenil,
de Can Godanya, amb el suport de l’educadora social, han desenvolupat un
debat autogestionat per a implicar-se en el procés de participació ciutadana.
Han pres part en aquesta activitat un total de 5 noies i 2 nois d’entre 17 i 21
anys.
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2. Un total de 12 grups classe de 5è i 6è de primària dels tres centres
educatius de primària del municipi (Escola Els Picots, Escola Martí i Pol i
Escola Rosa Oriol i Anguera) han desenvolupat debats autogestionats a les
aules amb l’ajuda d’una guia i diversos materials. En aquestes activitats han
tingut l’oportunitat de participar un total de 214 alumnes amb el suport de les
tutores i tutors de cada grup.
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-

Sessions deliberatives de debat temàtiques

S’han desenvolupat tres sessions de debat en format de sessió temàtica que han estat
centrades en tres àmbits clau de l’espai a urbanitzar: Places i entorns; Eix Folch i Torres;
Torrent d'en Bosc.
Les sessions s’han realitzat en una plataforma virtual, en format de debat en grups dinamitzats
per personal de l’empresa encarregada del procés participatiu.
Les sessions temàtiques estaven obertes a la participació de la població i del teixit associatiu
del municipi, i calia fer inscripció prèvia per tal d’assistir-hi.
En total han pres part en aquestes sessions un total de 16 persones amb el següent perfil:

Edat

Sexe
6,25

18,75

De 19 a 30 anys

37,5

Masculi

De 31 a 50 anys

Femení

56,25

81,25

De 51 a 70 anys

Lloc residència
Visc a un barri de
Lliçà d'Amunt

7,14
28,57

Visc al centre de
Lliçà d'Amunt

64,29
No visc ni
treballo al
municipi

Les sessions, objectius, metodologia i dinàmiques desenvolupades han estat les següents
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Debat temàtic 01: Places i entorns dels equipaments
Data: 11 de maig, de 18:00h a 20:00h.
Lloc: Sessió en línia mitjançant plataforma Zoom.
La participació registrada ha estat la següent: 13 persones
Gènere

Edat

Lloc residència

9 dones

19 a 30 anys

2

Barri

7

4 homes

31 a 50 anys

6

Centre

5

De 51 a 70 anys

5

Fora del municipi

1

Metodologia i dinàmiques desenvolupades:
1.
Benvinguda i presentació
20’
● Benvinguda i explicacions tècniques per a utilitzar el Zoom.
● Inici d’enregistrament de la sessió, no per fer-la pública sinó per tenir-la a nivell intern i poder
recollir millor les dades.
● Breu introducció del procés participatiu:
● Presentació dels objectius i continguts de la sessió:
La sessió s’ha desenvolupat amb l’objectiu de recollir les necessitats i propostes de les
persones participants en relació al caràcter, usos i activitats, característiques i nom de quatre
places de Lliçà d’Amunt, tenint en compte les seves experiències quotidianes i la relació
d’aquests espais urbans amb els equipaments propers.
Com a material introductori es mostra una presentació on s’assenyalen i descriuen els espais
on es situaran les futures places amb les seves particularitats.
2.

Desenvolupament de les dinàmiques en grups

50’

●
Explicació de les dinàmiques i de les eines de treball virtuals. Aquestes s’han
desenvolupat mitjançant l’aplicació Mural, amb el següent format:
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● Distribució de les persones participants en grups de treball. L’assistència final ha permès
organitzar dos grups de treball. Cadascun ha estat enviat a una sala de Zoom per a debatre
sobre les diferents places, en relació al seu caràcter, usos i activitats, característiques i nom.
Plaça Ajuntament
Plaça + Equipament “Can Francí”
Plaça Nova
Plaça de l’Ateneu (tenint en compte que el parc actual desapareix)
● Els grups han treballat de manera simultània en el mateix panell. La persona dinamitzadora
de cada grup s'ha encarregat de compartir la pantalla i escriure les aportacions en la
columna corresponent del panell.
Dinàmica 1: Caràcter / Memòria i identitat
10’
● Pensem en un sistema de places, on cadascuna té una funció urbana que la fa diferent de
les altres. Definim la identitat de cada plaça tenint en compte la relació amb els equipaments
annexos: Ajuntament, Can Francí, Ateneu l’Aliança, o altres usos urbans.
● Proposem una o varies paraules que les descriguin, per exemple: “La plaça de l’Ateneu com
un espai cultural i festiu”. Sense perdre la globalitat del sistema de places, pensem en
generar places amb caràcters diversos i que al mateix temps siguin complementàries.
Deixem 2 minuts de reflexió individual perquè cada integrant del grup comparteixi les seves
idees.
● Intentem arribar a 1 o 2 conceptes comuns per les diferents places.
● Referències (opcional):
Tranquil·la
Jugable
Natural
Cultural
Punt de trobada
Dinàmica 2: Usos i activitats / Quotidianitat
15’
● Cada equip treballa les diferents places, tenint en compte els conceptes que han aportat la
resta de grups per definir el seu caràcter.
● Tenint en compte la quotidianitat de cada plaça, és a dir, dels usos i activitats que diàriament
tenen lloc en aquest espai urbà, pensem en aquelles activitats que ens agradaria continuar
fent i en aquelles que actualment no tenen lloc però ens agradaria fer després de la seva
transformació.
Què volem fer en aquesta plaça?
A quines necessitats quotidianes ha de donar resposta?
Quines activitats podrien tenir lloc de manera excepcional (per exemple: festes, esdeveniments
culturals...)?
Deixem 2 minuts de reflexió individual perquè cada integrant del grup comparteixi les seves
idees.
● Identifiquem aquells usos que s’han proposat per un major nombre de persones.
● Referències (opcional):
Berenar
Ballar
Llegir
Trobar-se
Explorar
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-

Contemplar
Sopar popular i activitats festives
Música

Dinàmica 3: Característiques / Resiliència i sostenibilitat
15’
● Tenint en compte la necessitat que els espais urbans siguin espais resilients, és a dir, espais
flexibles i adaptables als reptes del futur (sostenibilitat i eco dependència), pensem en les
característiques que hauria de tenir cada plaça, en relació al seu mobiliari urbà, la
il·luminació, els jocs, el paviment, la vegetació, etc.
Com hauria de ser aquesta plaça per acollir les activitats que hem proposat?
Deixem 2 minuts de reflexió individual perquè cada integrant del grup comparteixi les seves
idees.
● Identifiquem aquelles característiques que s’han proposat per un major nombre de persones.
● Referències (opcional):
Mobiliari
Il·luminació
Jocs
Vegetació i ombres
Paviments
Fonts d’aigua
Elements singulars / representatius
Animals de companyia i fauna local
Dinàmica 4: Posem-li un nom!

10’

● Quin nom podria tenir a cada una de les places?
Pensem, per exemple, en elements, conceptes o persones representatives de Lliçà d’Amunt
que ens agradaria visibilitzar.
Deixem 2 minuts de reflexió individual perquè cada integrant del grup comparteixi les seves
idees.
3.
Posada en comú
40’
● La persona dinamitzadora de cada grup comparteix les reflexions conjuntes.
● Les persones de la resta de grups faran aportacions que seran incorporades al panell.
4.
Conclusions i tancament de la sessió
● Tancament de la sessió i es convidarà a participar al següent taller.

10’
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Debat temàtic 02: Eix Folch i Torres
Data: 18/05/21, de 18:00h a 20:00h.
Lloc: Sessió en línia mitjançant plataforma Zoom.
La participació registrada ha estat de 10 persones
Gènere

Edat

Lloc residència

8 dones

19 a 30 anys

1

Barri

8

2 homes

31 a 50 anys

6

Centre

1

De 51 a 70 anys

3

Fora del municipi

1

Metodologia i dinàmiques desenvolupades:
1.

20’

Benvinguda i presentació

● Benvinguda i explicacions tècniques per a utilitzar el Zoom.
● Inici d’enregistrament de la sessió, no per fer-la pública sinó per tenir-la a nivell intern i poder
recollir millor les dades.
● Breu presentació dels resultats del Debat temàtic 01: Places i entorn del equipaments.
● Presentació dels objectius i continguts de la sessió.
La sessió té l’objectiu de recollir les necessitats i propostes de les persones participants en
relació als usos i les activitats i al caràcter de l’eix cívic Folch i Torres.
Com a material introductori s’ha fet una presentació on s’assenyala i es descriu l’ampliació de
l’eix Folch i Torres i la seva funció com a eix cívic.
2.

Desenvolupament de les dinàmiques participatives

1h

● Explicació de les dinàmiques i de les eines de treball virtual. Aquestes s’han desenvolupat
mitjançant l’aplicació Mural, amb el següent format:
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Dinàmica 1: Caràcter

20’

● Espai per debatre quin caràcter general hauria de tenir l’Eix Cívic Folch i Torres, tenint en
compte que serà un carrer pacificat i amb prioritat per vianants i ciclistes.
-

Com ens imaginem aquest espai?

Dinàmica 2: Usos, activitats i elements

20’

● Distribució de les persones participants en 2 grups de treball, cadascun ha estat enviat a una
sala de Zoom per a debatre.
● Cada grup treballa en el seu panell. La persona dinamitzadora de cada grup s'encarrega de
compartir la pantalla i escriure les aportacions en el panell.
● Espai per a debatre quins usos i activitats ha d’acollir l’eix cívic Folch i Torres per donar
resposta a les necessitats de la ciutadania.
Què volem que passi a l’eix Folch i Torres? Pensem en el nostre dia a dia i també en
situacions puntuals o excepcionals, com una fira, una celebració, un passa-carrer, etc.
Quins elements urbans (mobiliari, il·luminació, arbrat i vegetació, jocs…) hauria de tenir
per donar resposta a les diferents necessitats?
Dinàmica 3: Ubiquem-ho al plànol

20’

● En aquesta dinàmica parlem sobre punts específics de l’eix Folch i Torres, que puguin tenir
un ús condicionat, per exemple, pels equipaments propers com la plaça d’entrada a l’institut
o els espais públics propers al torrent d’en Bosc. Utilitzem el plànol de l’àmbit per ubicar els
temes tractats.
10’

Posada en comú

● En plenari, la persona dinamitzadora de cada grup compartirà les reflexions conjuntes.
Avaluació i tancament de la sessió

5’

● Es comparteix el formulari d’avaluació en línia i es fa el tancament de la sessió, convidant a
participar al següent taller.
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Debat temàtic 03: Torrent d’en Bosc
Data: 25/05/21, de 18:00h a 20:00h.
Lloc: Sessió en línia mitjançant plataforma Zoom.
La participació registrada ha estat de 8 persones
Gènere

Edat

6 dones

19 a 30 anys

1

Barri

3

2 homes

31 a 50 anys

7

Centre

4

Fora del municipi

1

De 51 a 70 anys

1.

Lloc residència

Benvinguda i presentació

20’

● Benvinguda i explicacions tècniques per a utilitzar el Zoom.
● Inici d’enregistrament de la sessió, no per fer-la pública sinó per tenir-la a nivell intern i poder
recollir millor les dades.
● Breu presentació dels resultats dels Debats temàtics 01 (Places i entorns dels equipaments)
i 02 (Eix Folch i Torres).
● Presentació dels objectius i continguts de la sessió.
La sessió té l’objectiu de recollir les necessitats i propostes de les persones participants en
relació als usos i característiques del Torrent d’en Bosc, tenint en compte la Memòria i identitat,
la Quotidianitat i la Resiliència i sostenibilitat.
Es proposa treballar dos àmbits clau: el Passeig i el Parc municipal.
A l’àmbit del Passeig es busca definir els usos dels carrers perimetrals del torrent (mercat
setmanal, passeig) i les seves característiques tenint en compte els usos proposats i la seva
relació amb el patrimoni natural i construït.
Pel que fa al Parc municipal, es busca definir el caràcter d’aquest espai verd, els usos desitjats i
les característiques i elements que hauria d’integrar, tenint en compte la relació amb l’entorn.
2.

Desenvolupament de les dinàmiques en grups

1h

●
Explicació de les dinàmiques i de les eines de treball virtuals. Aquestes s’han
desenvolupat mitjançant l’aplicació Mural, amb el següent format:
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● Distribució de les persones participants en dos grups de treball. Cada grup ha treballat a una
sala independent de Zoom per a debatre sobre els dos àmbits del Torrent del Bosc: Passeig
i Parc municipal.
● Cada grup comença treballant un espai diferent. En acabar el temps establert, canviem els
espais. La persona dinamitzadora llegeix en veu alta les aportacions de l’altre grup i es
completen les propostes
● La persona dinamitzadora de cada grup s'encarrega de compartir la pantalla i escriure les
aportacions al panell.
Dinàmica Passeig

25’

● Abans de fer propostes per millorar l’àmbit del Passeig, reflexionem sobre la Memòria i
identitat d’aquest lloc, tenint en compte la relació actual i desitjada amb el patrimoni natural i
construït. També, sobre la seva Quotidianitat, tenint en compte els usos i activitats actuals o
els que actualment no hi tenen lloc però ens agradaria fer o que podrien traslladar-s’hi
després de la seva millora urbana (per exemple el mercat setmanal).
A partir d’aquestes consideracions, reflexionem i proposem activitats que s’hi podrien
desenvolupar:
-

Quotidianament

-

De manera periòdica

-

Excepcionalment
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● Deixem 2 minuts de reflexió individual i cada integrant del grup comparteix les idees.
Recollim totes les aportacions i recollim acords i dissensos.
● A continuació, fem una pluja d’idees sobre com ens imaginem aquest espai, tenint en
compte els usos que hem proposat i l’entorn natural i construït.
● Si s’escau, es pot utilitzar el plànol per ubicar-hi els usos proposats.
Dinàmica Parc municipal

25’

Usos i activitats
● Quines activitats podrien tenir lloc al Parc municipal?
● Deixem 2 minuts de reflexió individual i cada integrant del grup comparteix les idees.
Identifiquem els usos proposats recollint acords i dissensos.
● Si s’escau, es pot utilitzar el plànol per ubicar-hi els usos.
● Referències (opcional):
Passejar
Córrer
Anar en bici
Patinar
Ioga / Estiraments
Contemplar
Descansar
Cuidar animals
Pícnic
Jugar
Caràcter i elements
● Com hauria de ser el Parc municipal per acollir els usos i activitats que hem proposat? Quin
caràcter i ambient li volem donar? També reflexionem sobre la seva capacitat de resiliència i
sostenibilitat, de cara als reptes del futur.
● Deixem 2 minuts de reflexió individual perquè cada integrant del grup comparteixi les seves
idees. Si s’escau, utilitzem imatges de referència per donar idees sobre l’ambient del parc.
Identifiquem aquelles característiques que s’han proposat per un major nombre de persones.
● Referències (opcional):
-

Bancs i elements per seure
Il·luminació
Relació amb la vegetació
Paviments
Elements de joc i activitat física
Elements de protecció del clima
Necessitats bàsiques: Font d’aigua
Elements per cuidar / afavorir la fauna local

Posem-li un nom!
● Quin nom podria tenir aquest parc?
Pensem, per exemple, en elements naturals, conceptes o persones representatives de Lliçà
d’Amunt que ens agradaria visibilitzar.
Deixem 2 minuts de reflexió individual perquè cada integrant del grup comparteixi les seves
idees.
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3.

15’

Posada en comú

● La persona dinamitzadora de cada grup compareix les reflexions conjuntes.
● Es deixa un moment de reflexió per recollir aportacions generals de tot el centre, un cop
finalitzats els 3 tallers temàtics.
4.

5’

Conclusions i tancament de la sessió

● Es fa el tancament de la sessió i s’informa de la continuïtat del procés participatiu.

2.5.2. Participació presencial
La situació sanitària ha permès que durant el mes de juny les sessions de debat de caràcter
sectorial es realitzessin en format presencial.
-

Sessions deliberatives de debat sectorials

Les sessions de treball sectorials han tingut la finalitat de incorporar la mirada de dos col·lectius
específics, el de persones joves adolescents i el de dones i persones no binàries, als resultats
recollits durant les sessions temàtiques, per tal de revisar-les i incorporar la seva visió
complementària.
Debat específic 01: Sessió amb joves adolescents
Data: 15/06/21 17h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
La participació registrada ha estat de 6 persones
Gènere

Edat

5 dones

De 13 a 18 anys

1 homes

Lloc residència
6

Barri

5

Centre

1
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1.

Benvinguda i presentació

15’

● Benvinguda i presentació de l’equip dinamitzador
● Registre de participants
● Presentació del procés participatiu i dels objectius de la sessió
2.

30’

Primera dinàmica

S’ha desenvolupat la dinàmica en un sol grup de treball.
●

Què t’imagines venint a fer al centre de Lliçà d’Amunt? (20’)

-

QUÈ (esferes productiva, reproductiva, comunitària i personal)

-

AMB QUI (amistats o parella, fills/es, sola, persones grans…)

-

QUAN (a diari, cap de setmana, a l’estiu, al matí, al vespre…)

-

TRANSPORT (com ens agradaria venir al centre: caminant, en bus, en cotxe…)

NECESSITATS (què necessites trobar als espais públics: bancs, ombra, paviment
accessible, aparcament de bicicletes…?)
Demanem que les propostes siguin en general als diferents àmbits (places, eix Folch i Torres i
Torrent d’en Bosc) i també de manera específica a la plaça de davant de l’institut.
● Posada en comú (10’)
3.

Presentació dels resultats dels tallers temàtics

10’

● Presentació dels resultats parcials del procés participatiu, relatius als debats temàtics
(espais, caràcter, usos i elements)
4.

Segona dinàmica

30’

●
Comparem les propostes realitzades a l’exercici anterior amb les resultants dels tallers
temàtics i les millorem, afegint nous usos i elements o matisant les propostes existents.
● La persona dinamitzadora s'ha encarregat de recollir les aportacions i compartir-les durant la
posada en comú.
5.

Posada en comú

10’

● La persona dinamitzadora comparteix les reflexions conjuntes.
6.

Presentació i recull de valoracions d’una proposta inicial per a la plaça

15’

davant de l’Institut
● Les persones responsables de l’equip tècnic multidisciplinari que realitzarà el projecte
d’urbanització ha presentat unes làmines amb unes possibles propostes dibuixades per a la
futura plaça que es generarà davant de l’institut. Posteriorment aquesta proposta ha estat
valorada pel jovent participant.
7.

Conclusions i tancament de la sessió

10’

● Es fa el tancament de la sessió i s’informa de la continuïtat del procés participatiu.
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Debat específic 02: Sessió amb dones i persones no binàries
Data: 22/06/21
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
La participació registrada ha estat la següent: 7 persones de manera presencial. També s’han
recollit aportacions d’una altra persona que les ha fet arribar per correu electrònic.
Gènere

Edat

7 dones

19 a 30 anys

1

Barri

2

31 a 50 anys

1

Centre

5

De 51 a 70 anys

5

Fora del municipi

1.

Lloc residència

Benvinguda i presentació

20’

● Benvinguda i presentació de l’equip dinamitzador
● Registre de participants
● Presentació del procés participatiu i dels objectius de la sessió
● Explicació de la importància de la perspectiva de gènere en l’urbanisme i algunes idees per
enfocar la mirada de cara a les dinàmiques participatives.
2.

Dinàmica en parelles

30’

● Què t’imagines venint a fer al centre de Lliçà d’Amunt? (15’)
-

QUÈ (esferes productiva, reproductiva, comunitària i personal)

-

AMB QUI (amistats o parella, fills/es, sola, persones grans…)

-

QUAN (a diari, cap de setmana, a l’estiu, al matí, al vespre…)

-

TRANSPORT (com ens agradaria venir al centre: caminant, en bus, en cotxe…)

NECESSITATS (què necessites trobar als espais públics: bancs, ombra, paviment
accessible, aparcament de bicicletes…?)
● Posada en comú (15’)
3.

Presentació dels resultats dels tallers temàtics

15’

● Presentació dels resultats parcials del procés participatiu, relatius als debats temàtics
(espais, caràcter, usos i elements)
4.

Dinàmica en grups

●

Ens dividim en 2 grups de treball.

30’

● Comparem les propostes realitzades a l’exercici anterior amb les resultants dels tallers
temàtics i les millorem, afegint nous usos i elements o matisant les propostes existents.
● La persona dinamitzadora de cada grup s'encarrega de recollir les aportacions i compartirles durant la posada en comú.
5.

Posada en comú

●

La persona dinamitzadora de cada grup comparteix les reflexions conjuntes.

15’
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6.

Avaluació i tancament de la sessió

10’

●
Es passa el formulari d’avaluació, es fa el tancament de la sessió i s’informa de la
continuïtat del procés participatiu.
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3. Resultats del procés participatiu
3.1. Resultats dels diferents espais de participació
Durant el procés de participació ciutadana s’han recollit un total de 679 aportacions,
que, segons el seu origen, es distribueixen com apareix al següent gràfic:
0,15
Tallers temàtics

25,59
Debats sectorials

61,47
12,79

Debats
autogestionats
Espai virtual
(propostes)

Base: 679 propostes

3.2. Destí de les propostes generades: grau d’incorporació al projecte
d’urbanització
El conjunt de les 679 propostes generades durant el procés de participació ciutadana han estat
analitzades i valorades per l’equip tècnic multidisciplinari responsable de redactar el projecte
d’urbanització del centre de Lliçà d’Amunt. Fruit d’aquesta valoració s’han obtingut els següents
resultats pel que fa al grau d’incorporació de les propostes en el projecte:
-

Un 74,34% de les propostes generades s’incorporen de manera íntegra en el projecte
d’urbanització.

-

Un 4,86% de les propostes estan encara en valoració per part de l’equip tècnic
multidisciplinari en el moment de redacció d’aquesta memòria.

-

Un 31,91% de les propostes no s’incorporen al projecte d’urbanització per diferents
motivacions, principalment perquè estan fora de les competències del projecte, i també
per motius tècnics. La justificació que motiva la no inclusió d’aquestes propostes es pot
consultar a les taules que a les següents pàgines relacionen les propostes recollides. A
les mateixes, cada una de les propostes refusades incorpora un comentari del motiu pel
qual la proposta no ha estat incorporada al projecte.
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Segons això gairebé 3 de cada quatre de les propostes generades durant el procés
de participació s’incorporaran en major o menor mesura al projecte d’urbanització
del centre de Lliçà d’Amunt.

Proposta en
estudi; 4,86%

No s'incorpora
la proposta;
31,91%

La proposta
s'incorpora
íntegrament;
74,34%

Base: 679 propostes

3.3. Relació de les propostes generades durant el procés participatiu
3.3.1. Propostes recollides a l’espai web del procés a participa.gencat
S’ha recollit una proposta en el període durant el qual aquest espai ha estat obert, entre el 30
d’abril i el 22 de juny. La proposta plantejava fer-se ressò d’una moció presentada al ple
municipal per declarar el Vallès Oriental comarca feminista. Concretament fa referència a un
dels punts que proposava que al nomenclàtor de places i carrers figurin noms de dones
representatives del municipi o de la història comuna, a l'igual que figuren els dels homes, i
exposava la voluntat de les entitats feministes del poble de fer arribar propostes sobre aquest
punt per als nous espais públics.
Aquesta proposta coincideix amb el plantejament realitzat per algunes entitats del municipi
durant els debats temàtics.

3.3.2. Propostes recollides a les sessions de debat autogestionades
S’han desenvolupat un total de 13 sessions de debat autogestionades, 12 als grups classe de
5è i 6è dels tres centres educatius de primària del municipi (Escola Els Picots, Escola Martí i
Pol i Escola Rosa Oriol i Anguera), i una amb el jovent usuari de l’Espai Creix, centre
d’acompanyament juvenil, de Can Godanya.
Com a resultat d’aquestes sessions s’han recollit un total de 417 aportacions.
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Centre

Aportacions

Escola Els Picots

188

Escola Martí i Pol

139

Escola Rosa Oriol Anguera

78

Can Godanya

12

TOTAL

417

Els debats autogestionats s’han elaborat a partir d’una guia i una fitxa de suport1 que tenia la
pretensió de facilitar a la persona dinamitzadora imatges relacionades amb l’àmbit
d’intervenció, així com exemples de diferents aspectes relacionats amb l’espai públic, que
poguessin servir de model o referència per fer les propostes. Tot i que la intenció era que
aquests materials no fossin un condicionant per fer les propostes, sinó un punt de partida per
inspirar-les, la realitat és que analitzades les fitxes de buidament, es comprova que no en tots
els casos s’ha assolit aquest objectiu, i sovint les propostes es basen exclusivament en
aquestes referències. Això no vol dir que no hagin aparegut també altres noves propostes, fruit
de la imaginació dels infants i joves.
La diversitat de grups i centres ha donat com a resultat una elevada disparitat de propostes per
a un mateix espai. Tot i així, en general es copsa que existeix per part dels infants i els joves
una elevada demanda d’espais per fer tot tipus activitats a la via pública i gaudir-la:

1

-

Activitats esportives: en aquest sentit es recullen demandes d’ubicar als espais
públics a urbanitzar, especialment a les places, pistes esportives per a jugar a futbol,
bàsquet o vòlei, espais per a fer activitats amb patins, patinets, skates o bicicletes, o
espais per fer parkour.

-

Activitats lúdiques: espais de joc infantil amb diferents elements lúdics (gronxadors,
tirolines, aranyes, tobogans,...).

-

Activitats de socialització amb llocs d’estada per fer trobades amb amics i familiars i
fer pícnics, amb taules i bancs. També llocs que puguin servir de refugi al carrer si fa
mal temps, o espais amb ombra natural per poder estar fresc al carrer a l’estiu.

-

Activitats relaxants, de passeig i contemplació (estany), espais per passejar amb
gossos i pipi-cans, zones amb ombra natural i que facilitin la presència de fauna
autòctona (ocells), espais amb fonts per beure i també lúdiques (brolladors).

-

En menor mesura es planteja la necessitat d’espais comercials i de restauració, sobretot
a l’entorn de l’eix Folch i Torres.

Veure Annex
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A continuació es presenten en format de taula les diferents aportacions recollides, segons cada
un dels espais de l’àmbit a urbanitzar.
La taula presenta cada una de les aportacions recollides indicant el grau de consens assolit
durant el debat, en funció de tres categories:
Aportació individual, quan aquesta no ha generat cap tipus de comentari durant el debat
ni a favor no en contra.
Acord, quan la proposta ha recollit posicionaments a favor en el grup classe o grup de
treball.
Debat obert quan s’ha generat un debat al voltant de la proposta amb posicionaments
diferenciats, sense arribar a un acord.
Cada taula incorpora també un camp amb una valoració tècnica per indicar si l’aportació està
directament relacionada amb el projecte d’urbanització i per tant podria ser incorporada al
mateix, o si per contra és una aportació que per la seva natura no pot ser recollida dins del
projecte d’urbanització.
Per últim la taula també indica si la proposta s’incorporarà al projecte d’urbanització a dur
a terme. En aquells casos que la proposta no sigui incorporada s’assenyala el motiu pel qual
no pot ser incorporada al projecte.
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Propostes relacionades amb les places i entorns dels equipaments

Centre

Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Rosa Oriol
Rosa Oriol
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots

Espai
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament

Tema

Caràcter
Caràcter
Caràcter

Aportacions en clau de proposta
Plaça per a fer esport i altres activitats
lúdiques
Espai lúdic, per passar l'estona, passejar
el gos
Fer un parc per a tots els nens i nenes,
amb espai per a trobades grupals

Grau de
consens

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

Caràcter

Fer un parc per a tots els nens i nenes

ACORD

SÍ

Caràcter

Espai natural anti-covid

ACORD

NO

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

Caràcter
Caràcter

Espai per a passejar, jugar, llegir i
prendre la fresca
Proposem un espai per cuidar els
animals i un espai lúdic per infants,
juntament amb bancs per adults.

Elements

Taules i bancs

ACORD

SÍ

Elements

Paviment de sauló

ACORD

SÍ

Elements

Bancs i taules de pedra

ACORD

SÍ

Elements

Jocs motrius, moguts

ACORD

SÍ

Elements

Ombra natural

ACORD

SÍ

Elements

Papereres

ACORD

SÍ

Elements

Papereres

ACORD

SÍ

Elements

Fanals amb doble lluminària

ACORD

SÍ

Observacions

No s'incorpora perquè està fora de l'àmbit del
projecte

La zona de pícnic es situarà al Parc del
Torrent
S'ubica en la Plaça Nova, a la Plaça de
l'Ateneu i al parc del torrent d'en Bosc
La zona de pícnic es situarà al Parc del
Torrent
S'ubiquen a la Plaça de l'Ateneu i al Parc del
Torrent
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Centre

Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots

Espai
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Elements

Taula amb un tauler d'escacs pintat al
sobre

ACORD

SÍ

Elements

Arbrers i ombra natural

ACORD

SÍ

Elements

Bancs de pedra

ACORD

SÍ

Elements

Papereres

ACORD

SÍ

Elements

Casa per a ocells

ACORD

SÍ

Elements

Senyalètica de prohibit fumar i no donar
de menjar els ànecs

ACORD

SÍ

Elements

Papereres a cada costat, entrada i sortida

ACORD

SÍ

Elements

Vegetació que doni ombra natural

ACORD

SÍ

Elements

Paviments jugables

ACORD

SÍ

Elements

Papereres per a tabac/cigarretes

ACORD

SÍ

Els Picots

Plaça
Ajuntament

Elements

Cinema a l'aire lliure

ACORD

NO

Els Picots

Plaça
Ajuntament

Elements

Scape-room

ACORD

NO

Els Picots

Plaça
Ajuntament

Elements

Pista de futbol amb tanca i porteries amb
xarxa

ACORD

NO

Observacions

De formigó

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
Els espais a projectar no tenen prou dimensió
per a encabir-hi aquests elements. Es
considera que seran els equipaments públics
els que disposaran d'aquests espais
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Espai

Els Picots

Plaça
Ajuntament

Elements

Piscina climatitzada

ACORD

NO

Els Picots

Plaça
Ajuntament

Elements

Cistelles de bàsquet

ACORD

NO

Els Picots

Plaça
Ajuntament

Elements

Bandera de Catalunya

ACORD

NO

Elements

Font ornamental gran amb llums de color
i casa per ànecs

ACORD

NO

Els espais a projectar no tenen prou dimensió
per a encabir-hi aquests elements. Es
considera que seran els equipaments públics
els que disposaran d'aquests espais
Els espais a projectar no tenen prou dimensió
per a encabir-hi aquests elements. Es
considera que seran els equipaments públics
els que disposaran d'aquests espais
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
Els espais a projectar no tenen prou dimensió
per a encabir-hi aquests elements.

Elements

Tanca de fusta

ACORD

NO

Es descarta pel seu alt cost de manteniment

Els Picots

Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament

Aportacions en clau de proposta

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Centre

Els Picots

Tema

Grau de
consens

Observacions

Els fanals a disposar seran de baixa alçada,
sota capçades arbres, no vàlids per a ubicar
plaques fotovoltaiques
Es considera que la proximitat al Parc Fluvial
del Tenes és suficient. El què si garantirà el
projecte és la bona comunicació amb el Parc
del Tenes

Els Picots

Plaça
Ajuntament

Elements

Il·luminació amb panells solars

ACORD

NO

Els Picots

Plaça
Ajuntament

Elements

Circuit per a gossos

ACORD

NO

Elements

Fonts per a refrescar-se amb piques

ACORD

EN ESTUDI

En Estudi

Elements

Fonts de dues alçades per a infants petits
i més grans

ACORD

EN ESTUDI

En Estudi

Elements

Fonts per a gossos

ACORD

EN ESTUDI

En Estudi

ACORD

EN ESTUDI

En Estudi

ACORD

EN ESTUDI

En Estudi

Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots

Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament

Elements
Elements

Font per a beure persones i tmbé per a
gossos
Fonts de dues alçades per a infants petits
i més grans
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Centre

Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol

Espai
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Elements

Llits elàstics per saltar

ACORD

SÍ

Elements

Papereres de reciclatge

ACORD

SÍ

Elements

Caixes amb llibres que es puguin deixar
en préstec.

ACORD

SÍ

Elements

Molta vegetació: arbres florits, oliveres

ACORD

SÍ

Elements

Il·luminació que surti del terra i de colors

ACORD

SÍ

Elements

Il·luminació en els arbres des de sota.

ACORD

SÍ

Elements

Mobiliari amb formes lúdiques per infants

ACORD

SÍ

Elements

Jocs tradicionals pintats al terra

ACORD

SÍ

Elements

Il·luminació general i funcional (LED), que
il·lumini la plaça.

ACORD

SÍ

Elements

Ombra natural amb arbres

ACORD

SÍ

Elements

Elements per a animals: Fonts d'aigua,
caixes-niu per a ocells, papereres

ACORD

SÍ

Elements

Papereres amb espais per reciclar

ACORD

SÍ

ACORD

NO

Els espais a projectar no tenen prou dimensió
per a encabir-hi aquests elements.

ACORD

NO

Els espais a projectar no tenen prou dimensió
per a encabir-hi aquests elements.

Rosa Oriol

Plaça
Ajuntament

Elements

Un riu amb petites illes japoneses amb
arbres en miniatura(casetes d´estil
japonès per anar visitant, sense poder
tocar-les) També hi haurà un pont per on
puguis estar observant les illes.

Rosa Oriol

Plaça
Ajuntament

Elements

Una cabana de fusta en un arbre on hi
hagi dos pisos (tobogan i tirolina)

Observacions
S'ubiquen a la Plaça de l'Ateneu i al Parc del
Torrent
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La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

NO

Centre

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Rosa Oriol

Plaça
Ajuntament

Elements

Bancs tovets que no siguin de fusta i que
no estiguin al sol.

ACORD

Rosa Oriol

Plaça
Ajuntament

Elements

Estany d’ànecs amb un pont de fusta.

ACORD

NO

Rosa Oriol

Plaça
Ajuntament

Elements

Ombra amb tendals

ACORD

NO

Rosa Oriol

Plaça
Ajuntament

Elements

Carril per a bicicleta

ACORD

SÍ

Rosa Oriol

Plaça
Ajuntament

Elements

Circuit de terra per a bicicletes

ACORD

NO

Rosa Oriol

Plaça
Ajuntament

Elements

Orquídies

ACORD

NO

Rosa Oriol

Plaça
Ajuntament

Elements

Un tancat per animals, on puguin circular
lliurement

ACORD

NO

Rosa Oriol

Plaça
Ajuntament

Elements

Fonts brolladors que surtin del terra i que
estiguin il·luminades per la nit

ACORD

EN ESTUDI

En Estudi

Elements

Jocs de petanca

ACORD

EN ESTUDI

En Estudi

Elements

Tirolines, gronxador, tobogans tapats.

ACORD

EN ESTUDI

En Estudi

Elements

Estructura en forma de teranyina.

ACORD

EN ESTUDI

En Estudi

Elements

Font (amb un peix saltant) amb
papereres al voltant

ACORD

EN ESTUDI

En Estudi

Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol

Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament

Observacions

Es desconeix el material
Disposar d'un estany permanent no és
sostenible ambientalment. El Parc del Torrent
comptarà amb una zona de laminació que
tindrà aigua en els episodis de pluja
L'ombra es generarà a partir de la massa
vegetal
Hi podran passar les bicicletes, però el
projecte adopta el criteri de què l'espai sigui
d'ús compartit amb prioritat per al vianant
El projecte adopta el criteri de què l'espai sigui
d'ús compartit amb prioritat per al vianant
Les varietats ornamentals d'orquídees no no
s'utilitzen en jardineria pública exterior en un
clima com el de Lliçà d'Amunt
Es considera que el Parc Fluvial del Tenes és
suficient. El què si garantirà el projecte és la
bona comunicació amb el Parc del Tenes
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La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Centre

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Rosa Oriol

Plaça
Ajuntament

Elements

Fonts per a gossos

ACORD

EN ESTUDI

En Estudi

Rosa Oriol

Plaça
Ajuntament

Elements

Fonts per a persones i també per a
gossos

ACORD

EN ESTUDI

En Estudi

Els Picots

Plaça
Ajuntament

Nom

Plaça Lliçanenca

ACORD

NO

Els Picots

Plaça
Ajuntament

Nom

Plaça de la Tranquil·litat

ACORD

NO

Els Picots

Plaça
Ajuntament

Nom

Plaça Multijocs

ACORD

NO

Rosa Oriol

Plaça
Ajuntament

Nom

Plaça de les Orquídies

ACORD

NO

Rosa Oriol

Plaça
Ajuntament

Nom

Plaça de Lliçà

ACORD

NO

Els Picots

Plaça Ateneu

Caràcter

Espai lúdic amb parkour i jocs d'estada
frescos a l'estiu

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

Els Picots

Plaça Ateneu

Caràcter

Plaça per a fer esport i jocs esportius

ACORD

S'ubica al Parc del Torrent

Els Picots

Plaça Ateneu

Caràcter

Espai lúdic i per passar l'estona

ACORD

SÍ
SÍ

Els Picots

Plaça Ateneu

Caràcter

Espai per a fer trobades grupals, amb
amics i familiars

ACORD

SÍ

Observacions

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
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Grau de
consens

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

Taules de pícnic i bancs
Jocs refrescants (fonts i sortidors)
Paviment amb diferents formats: part jocs
d'aigua de ciment, i la resta de sauló
Elements per a animals: Fonts d'aigua,
caixes-niu per a ocells, papereres

ACORD
ACORD

SÍ
SÍ

S'ubica al Parc del Torrent
S'ubica al Parc del Torrent

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

Jocs refrescants (fonts i sortidors)

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

Fonts d'aigua de dues alçades per a
infants petits i més grans
Font d'aigua
Fonts d'aigua de dues alçades per a
infants petits i més grans
Fonts d'aigua per a animals de
companyia
Llums colorides i fanals
Ombra natural amb arbres
Mobiliari amb formes lúdiques, bancs i
taules
Il·luminació arran de terra
Arbrat florit i ombra natural
Paviment jugable (pintat)
Caixes niu per a ocells

PROPOSTA
INDIVIDUAL
ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

ACORD
ACORD

SÍ
SÍ

ACORD

SÍ

ACORD
ACORD
ACORD
ACORD

EN ESTUDI

Centre

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Martí_i_Pol

Plaça Ateneu

Caràcter

Rosa Oriol

Plaça Ateneu

Caràcter

Parc Infantil
Espai de trobada, de joc i de
contemplació

Rosa Oriol

Plaça Ateneu

Caràcter

Els Picots
Els Picots

Plaça Ateneu
Plaça Ateneu

Elements
Elements

Els Picots

Plaça Ateneu

Elements

Els Picots

Plaça Ateneu

Elements

Els Picots

Plaça Ateneu

Elements

Els Picots

Plaça Ateneu

Elements

Els Picots

Plaça Ateneu

Elements

Els Picots

Plaça Ateneu

Elements

Els Picots

Plaça Ateneu

Elements

Els Picots
Els Picots

Plaça Ateneu
Plaça Ateneu

Elements
Elements

Els Picots

Plaça Ateneu

Elements

Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots

Plaça Ateneu
Plaça Ateneu
Plaça Ateneu
Plaça Ateneu

Elements
Elements
Elements
Elements

Proposem dos espais, un espai tranquil
on es pot escoltar música, llegir o estar
amb amics. Un altre espai on els nens i
nenes poden jugar amb llibertat.

Observacions

SÍ
SÍ
SÍ
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La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Centre

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots

Plaça Ateneu
Plaça Ateneu
Plaça Ateneu
Plaça Ateneu
Plaça Ateneu
Plaça Ateneu

Elements
Elements
Elements
Elements
Elements
Elements

Bancs
Fanals moderns i bombetes petites (led)
Arbrers i gespa
Plataformes i formes lúdiques
Bancs circulars per a trobades grupals
Il·luminació arran de terra

ACORD
ACORD
ACORD
ACORD
ACORD
ACORD

EN ESTUDI
EN ESTUDI

Els Picots

Plaça Ateneu

Elements

Jocs moguts, motrius i experimentals

ACORD

SÍ

Els Picots

Plaça Ateneu

Elements

Paviment amb peces (llambordes)

ACORD

SÍ

Els Picots

Plaça Ateneu

Elements

Paviment jugable

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Els Picots

Plaça Ateneu

Elements

Espai d'escalada i gronxadors

ACORD

EN ESTUDI

Els Picots

Plaça Ateneu

Elements

Aparcament soterrat

ACORD

NO

Els Picots

Plaça Ateneu

Elements

Porteries de futbol, taules de ping-pong,
cistelles de basquet

ACORD

NO

Els Picots

Plaça Ateneu

Elements

Espai sense jocs infantils

ACORD

NO

Els Picots

Plaça Ateneu

Elements

Paviment de llambordes/rajoles

ACORD

NO

Els Picots

Plaça Ateneu

Elements

Ombres artificials (tendals,..)

ACORD

NO

Els Picots
Martí_i_Pol

Plaça Ateneu
Plaça Ateneu

Elements
Elements

ACORD
ACORD

EN ESTUDI

Martí_i_Pol

Plaça Ateneu

Elements

ACORD

SÍ

Martí_i_Pol

Plaça Ateneu

Elements

Tirolina
Bancs, papereres i una taula tipus pícnic
Fonts de dues alçades per a infants petits
i més grans
Font d’aigua per gossos i caixa niu

ACORD

SÍ

Observacions

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ

Motius tècnics - viabilitat econòmica i
circulació rodada per l'espai de la Plaça ho
descarten. Fora de l'ambit del projecte
Els espais a projectar no tenen prou dimensió
per a encabir-hi aquests elements. Es
considera que seran els equipaments públics
els que disposaran d'aquests espais
S'ha configurat l'espai com una zona recollida
per al joc d'infants
S'ha optat per un paviment tou que faciliti el
joc inclusiu i extens
L'ombra es generarà a partir de la massa
vegetal
En Estudi d'ubicar-la al Parc del Torrrent
S'ubica al Parc del Torrent

S'ubica al Parc del Torrent
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Grau de
consens

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Centre

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Observacions

Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol

Plaça Ateneu
Plaça Ateneu
Plaça Ateneu

Elements
Elements
Elements

ACORD
ACORD
ACORD

SÍ
SÍ
SÍ

Martí_i_Pol

Plaça Ateneu

Elements

ACORD

NO

Martí_i_Pol

Plaça Ateneu

Elements

Jocs experimentals
Il·luminació ambiental
Ombra natural
Paviment natural combinant llambordes i
gespa
BANCS

ACORD

SÍ

Martí_i_Pol

Plaça Ateneu

Elements

McDonalds a la plaça Ateneu.

ACORD

NO

Rosa Oriol

Plaça Ateneu

Elements

ACORD

SÍ

Rosa Oriol

Plaça Ateneu

Elements

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

Rosa Oriol

Plaça Ateneu

Elements

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol

Plaça Ateneu
Plaça Ateneu
Plaça Ateneu
Plaça Ateneu
Plaça Ateneu
Plaça Ateneu

Elements
Elements
Elements
Elements
Elements
Elements

ACORD
ACORD
ACORD
ACORD
ACORD
ACORD

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

Rosa Oriol

Plaça Ateneu

Elements

ACORD

SÍ

Rosa Oriol

Plaça Ateneu

Elements

ACORD

SÍ

Rosa Oriol

Plaça Ateneu

Elements

Font amb pica
Estructures (bancs i taules) on la gent es
pot trobar i parlar. Estructura de ciment
on ens podem estirar i relaxar per llegir o
escoltar música.
Espai de jocs gran i planer on els infants
poden moure’s amb bicicletes, skates,
patinets, patins, etc.
Fonts d’alçada variable.
Mobiliari amb formes lúdiques
Bancs
Il·luminació arran de terra
Arbres florits
Paviments jugables
Elements per a animals: Fonts d'aigua,
caixes-niu per a ocells, papereres
Il·luminació general i funcional i a ras de
terra, sota les estructures on seu la gent.
Papereres amb espais per reciclar.

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte
S'ubica al Parc del Torrent

Rosa Oriol

Plaça Ateneu

Elements

Il·luminació ambiental

ACORD

SÍ
SÍ

Rosa Oriol

Plaça Ateneu

Elements

Ombra natural amb grans arbres

ACORD

SÍ

S'ha optat per un paviment tou que faciliti el
joc inclusiu i extens
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Centre

Espai

Tema

Rosa Oriol

Plaça Ateneu

Elements

Rosa Oriol

Plaça Ateneu

Elements

Aportacions en clau de proposta
Estructura de fusta que faci ombra i jardí
d’herbes remeieres al voltant.
Jocs infantils moguts i motrius:
Gronxadors, Roda giratòria, Gronxador
rodó, Tirolina, Tobogan, Cavalls,
Teranyina giratòria

Grau de
consens

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

ACORD

NO

ACORD

EN ESTUDI

Els Picots

Plaça Ateneu

Nom

Plaça de l'Ateneu

ACORD

NO

Els Picots

Plaça Ateneu

Nom

Plaça de Lliçà

ACORD

NO

Els Picots

Plaça Ateneu

Nom

Plaça Esportiva

ACORD

NO

Els Picots

Plaça Ateneu

Nom

Plaça de l'Aliança

ACORD

NO

Martí_i_Pol

Plaça Ateneu

Nom

MAITE MOMPART ( Escriptora local que
explica històries del nostre poble i
participa en activitats a la nostra escola)

ACORD

NO

Rosa Oriol

Plaça Ateneu

Nom

Plaça de l'Ateneu

ACORD

NO

Rosa Oriol

Plaça Ateneu

Nom

Plaça dels Amics.

NO

Observacions
S'ha configurat l'espai com una zona recollida
per al joc d'infants petits
En Estudi
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
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Centre

Espai

Martí_i_Pol

Equipament
Can Francí

Els Picots
Els Picots
Martí_i_Pol
Rosa Oriol
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots

Plaça de
Can Francí
Plaça de
Can Francí
Plaça de
Can Francí
Plaça de
Can Francí
Plaça de
Can Francí
Plaça de
Can Francí
Plaça de
Can Francí
Plaça de
Can Francí
Plaça de
Can Francí
Plaça de
Can Francí
Plaça de
Can Francí

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Observacions
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals

Elements

Masia Can Francí: Rellotge solar

ACORD

NO

Caràcter

Espai de joc, trobada i per tenir cura
d'animals

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

Caràcter

Espai de joc i per fer trobades (picnic)

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

ACORD

SÍ

Caràcter
Caràcter

Espai per a concerts i festes populars i
parc infantil
Espai on poder desenvolupar activitats
lúdiques per infants (ballar, acrobàcies,
patinar, cuidar animals i explorar).

Elements

Taules de pícnic i bancs

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

Elements

Jocs actius (tirolina, llits elàstics)

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

Elements

Fonts d'aigua amb piques

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

Elements

Espai de lectura per a infants

ACORD

SÍ

Elements

Ombra natural amb arbres

ACORD

SÍ

Elements

Paviment amb llambordes

ACORD

SÍ

Elements

Papereres i bosses per a gossos

ACORD

SÍ

Els Picots

Plaça de
Can Francí

Elements

Restaurant japonès

ACORD

NO

Martí_i_Pol

Plaça de
Can Francí

Elements

Taules tipus pícnic, bancs

ACORD

SÍ

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte
S'ubica al Parc del Torrent
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Centre

Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol

Espai
Plaça de
Can Francí
Plaça de
Can Francí
Plaça de
Can Francí
Plaça de
Can Francí

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Elements

Fonts d’alçada variable

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

Elements

Fonts per a gossos

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

Elements

Paviment de sauló

ACORD

SÍ

Elements

Il·luminació arran de terra

ACORD

EN ESTUDI

Elements

Una xurreria

ACORD

NO

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte
Els espais a projectar no tenen prou dimensió
per a encabir-hi aquests elements. Es
considera que seran els equipaments públics
els que disposaran d'aquests espais

Observacions

Martí_i_Pol

Plaça de
Can Francí

Martí_i_Pol

Plaça de
Can Francí

Elements

Skate park

ACORD

NO

Rosa Oriol

Plaça de
Can Francí

Elements

Jocs refrescants a ras de terra i jocs
moguts (gronxadors, balancins i tirolina)

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

Rosa Oriol

Plaça de
Can Francí

Elements

Una pica i fonts a dues alçades (infants i
adults).

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

Rosa Oriol

Plaça de
Can Francí

Elements

Mobiliari amb formes lúdiques,
plataformes, bancs que permetin les
trobades grupals i taules.

ACORD

SÍ

Elements

Il·luminació acolorida i arran de terra

ACORD

EN ESTUDI

Elements

Ombra amb arbres florits.

ACORD

SÍ

Elements

Un espai de paviment jugable i un espai
natural.

ACORD

SÍ

Elements

Elements per a animals: Fonts d'aigua,
caixes-niu per a ocells, papereres

ACORD

SÍ

Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol

Plaça de
Can Francí
Plaça de
Can Francí
Plaça de
Can Francí
Plaça de
Can Francí
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La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

SÍ

Centre

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Rosa Oriol

Plaça de
Can Francí

Elements

Papereres amb espais per reciclar.

ACORD

Els Picots

Plaça de
Can Francí

Nom

Plaça Natural

ACORD

NO

Els Picots

Plaça de
Can Francí

Nom

Can Japó

ACORD

NO

Martí_i_Pol

Plaça de
Can Francí

Nom

MAITE MOMPART ( Escriptora local que
explica històries del nostre poble i
participa en activitats a la nostra escola)

ACORD

NO

Rosa Oriol

Plaça de
Can Francí

Nom

Plaça dels colors

ACORD

NO

Els Picots

Plaça Nova

Caràcter

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

Els Picots

Plaça Nova

Caràcter

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

Els Picots

Plaça Nova

Caràcter

Espai lúdic i de trobada

ACORD

SÍ

Els Picots

Plaça Nova

Caràcter

Espai lúdic i de trobada

ACORD

SÍ

Els Picots

Plaça Nova

Caràcter

La deixarien tal i com està ara

ACORD

NO

Ara no hi és aquesta plaça

ACORD

NO

Els espais a projectar no tenen prou dimensió
per a encabir-hi aquests elements. Es
considera que seran els equipaments públics
els que disposaran d'aquests espais

ACORD

SÍ

Plaça per a fer esport i jocs esportius
(vòlei i tir a l'arc)
Espai per a jugar, gronxar-se, berenar,
trobar-se

Martí_i_Pol

Plaça Nova

Caràcter

Espai lúdic i esportiu per a infants amb
parc infantil i pista de bàsquet

Els Picots

Plaça Nova

Elements

Taules de pícnic i bancs

Observacions

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals

S'ubica al Parc del Torrent
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Grau de
consens

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent i altres espais del
centre

ACORD

SÍ

ACORD
ACORD
ACORD

SÍ
SÍ
SÍ

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

Plataformes per seure-hi
Bancs semicirculars per a trobades
grupals
Jocs infantils moguts (gronxadors),
refrescants (sortidors d'aigua) i motrius

ACORD

SÍ

Bancs

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

Centre

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Els Picots

Plaça Nova

Elements

Els Picots

Plaça Nova

Elements

Els Picots

Plaça Nova

Elements

Els Picots

Plaça Nova

Elements

Els Picots
Els Picots
Els Picots

Plaça Nova
Plaça Nova
Plaça Nova

Elements
Elements
Elements

Els Picots

Plaça Nova

Elements

Els Picots

Plaça Nova

Elements

Els Picots

Plaça Nova

Elements

Els Picots

Plaça Nova

Elements

Els Picots

Plaça Nova

Elements

Els Picots

Plaça Nova

Elements

Ombra natural amb arbres

ACORD

SÍ

Els Picots

Plaça Nova

Elements

Paviment natural amb combinació de
gespa i llambordes

ACORD

SÍ

Els Picots

Plaça Nova

Elements

Fanals

ACORD

SÍ

Els Picots

Plaça Nova

Elements

Parkour

ACORD

NO

Els espais a projectar no tenen prou dimensió
per a encabir-hi aquests elements.

Els Picots

Plaça Nova

Elements

Tobogans d'aigua

ACORD

NO

Els espais a projectar no tenen prou dimensió
per a encabir-hi aquests elements.

Fonts d'aigua de dues alçades per a
infants petits i més grans
Fonts per a persones i també per a
gossos
Font d'aigua
Bancs semicirculars per a trobades
grupals
Mobiliari urbà amb formes lúdiques
Ombra natural i arbres florits
Paviment natural i també jugable
Elements per a animals: Fonts d'aigua,
caixes-niu per a ocells, papereres
Jocs motrius i moguts (gronxadors,
tobogans,..)

Observacions

S'ubica al Parc del Torrent
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Centre

Espai

Grau de
consens

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Tema

Aportacions en clau de proposta

ACORD

NO

Observacions
Els espais a projectar no tenen prou dimensió
per a encabir-hi aquests elements. Es
considera que seran els equipaments públics
els que disposaran d'aquests espais

Els Picots

Plaça Nova

Elements

Xarxes de vòlei que es puguin treure i
dianes per tir a l'arc

Martí_i_Pol

Plaça Nova

Elements

Fonts de dues alçades per a infants petits
i més grans

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

Martí_i_Pol

Plaça Nova

Elements

Fonts per a gossos

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

Martí_i_Pol

Plaça Nova

Elements

Bancs i papereres

ACORD

SÍ

Martí_i_Pol

Plaça Nova

Elements

Fanals

ACORD

SÍ

Martí_i_Pol

Plaça Nova

Elements

Arbres florits

ACORD

SÍ

Martí_i_Pol

Plaça Nova

Elements

Paviment amb peces (llambordes)

ACORD

SÍ

Martí_i_Pol

Plaça Nova

Elements

Gronxadors, moguts, tobogans, i matrius
a la Plaça Nova

ACORD

SÍ

S'ubica al Parc del Torrent

Martí_i_Pol

Plaça Nova

Elements

Petanca pels avis

ACORD

SÍ

En estudi al Parc del Torrent

Martí_i_Pol

Plaça Nova

Elements

Pipi can i un parc

ACORD

NO

Els Picots

Plaça Nova

Nom

Plaça Espanyola

ACORD

NO

Els Picots

Plaça Nova

Nom

Plaça de la Piscina

PROPOSTA
INDIVIDUAL

NO

Es considera que la proximitat al Parc Fluvial
del Tenes és suficient. El què si garantirà el
projecte és la bona comunicació amb el Parc
del Tenes
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
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Centre

Espai

Grau de
consens

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Tema

Aportacions en clau de proposta

ACORD

NO

Martí_i_Pol

Plaça Nova

Nom

MAITE MOMPART ( Escriptora local que
explica històries del nostre poble i
participa en activitats a la nostra escola)

Els Picots

Plaça Nova

Nom

Plaça de les Ovelles

ACORD

NO

Els Picots

Plaça Nova

Nom

Plaça Familiar

ACORD

NO

Caràcter

Les places de l'àmbit a urbanitzar han de
ser espais que permetin el passeig, fer
activitats esportives, jugar i gaudir,
menjar i assistir a espectacles musicals

ACORD

SÍ

Caràcter

Lloc per seure, jugar, fer esport, poder
comprar beguda i menjar, espai pels
animals, un pipi can per a gossos, un
estable per als cavalls de la gent.

ACORD

SÍ

ACORD

NO

ACORD

NO

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

Martí_i_Pol

Martí_i_Pol

Places

Places

Martí_i_Pol

Places

Caràcter

A alguna de les places caldria disposar
un parc on es pogués passejar al gos i en
el que es puguin fer diverses activitats

Can
Godanya

Places

Elements

Pistes esportives (pista de futbol i de
bàsquet)

Martí_i_Pol

Places

Elements

Martí_i_Pol

Places

Elements

Martí_i_Pol

Places

Elements

TAULES
Bancs semicirculars que permetin
trobades grupals
JOCS DE TAULA

Observacions
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals

Es considera que la proximitat al Parc Fluvial
del Tenes és suficient. El què si garantirà el
projecte és la bona comunicació amb el Parc
del Tenes
Els espais a projectar no tenen prou dimensió
per a encabir-hi aquests elements. Es
considera que seran els equipaments públics
els que disposaran d'aquests espais
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La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Centre

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Martí_i_Pol

Places

Elements

Mobiliari amb formes lúdiques

ACORD

Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol

Places
Places
Places

Elements
Elements
Elements

ACORD
ACORD
ACORD

EN ESTUDI

Martí_i_Pol

Places

Elements

ACORD

SÍ

Martí_i_Pol

Places

Elements

ACORD

SÍ

Martí_i_Pol

Places

Elements

ACORD

SÍ

Martí_i_Pol

Places

Elements

ACORD

SÍ

Martí_i_Pol

Places

Elements

ACORD

SÍ

Martí_i_Pol

Places

Elements

ACORD

SÍ

Martí_i_Pol

Places

Elements

ZONA DE PARC
Jocs refrescants, experimentals i motrius
Il·luminació ambiental i arran de terra
Arbres florits i ombra natural combinada
amb tendals o plaques per fer ombra
Plantes arbustives
Paviments diversos segons l'activitat i
l'espai
Fonts a alçades variables i amb pica
Combinació d'elements naturals i
elements urbans
Elements per a animals: Fonts d'aigua,
caixes-niu per a ocells, papereres
Parc infantil tancat per a nens petits

ACORD

Martí_i_Pol

Places

Elements

Bancs

ACORD

Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol

Places
Places
Places
Places

Elements
Elements
Elements
Elements

Zona verda/parc
Fanals
Arbres.
Un porxo amb bancs.

ACORD
ACORD
ACORD
ACORD

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
EN ESTUDI

Martí_i_Pol

Places

Elements

Gespa artificial

ACORD

NO

Martí_i_Pol

Places

Elements

ACORD

SÍ

Martí_i_Pol

Places

Elements

ACORD

EN ESTUDI

Martí_i_Pol

Places

Elements

Bancs i mobiliari urbà amb formes
lúdiques a les tres places.

ACORD

SÍ

Martí_i_Pol

Places

Elements

Paviments de sauló combinat amb peces
(llambordes) i també paviment jugable

ACORD

SÍ

Fonts per a persones i tambés per a
gossos
Il·luminació arran de terra

Observacions

SÍ
SÍ
SÍ

La gespa artificial no contribueix a la
biodiversitat

Memòria del procés de participació ciutadana pel disseny dels espais públics del centre de Lliçà d’Amunt
58

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Centre

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Martí_i_Pol

Places

Elements

Fonts d’aigua a les tres places

ACORD

SÍ

Martí_i_Pol

Places

Elements

fonts d'aigua per a gossos

ACORD

SÍ

Martí_i_Pol

Places

Elements

Ombra natural amb arbres

ACORD

SÍ

Martí_i_Pol

Places

Elements

Parc per a gossos

ACORD

NO

Martí_i_Pol

Places

Elements

Dispensador de mascaretes.

ACORD

NO

Martí_i_Pol

Places

Elements

Un estany

ACORD

Observacions

S'ubica al Parc del Torrent

Es considera que la proximitat al Parc Fluvial
del Tenes és suficient. El què si garantirà el
projecte és la bona comunicació amb el Parc
del Tenes
A valorar posteriorment per les persones
responsables municipals

NO

Disposar d'un estany permanent no és
sostenible ambientalment. El Parc del Torrent
comptarà amb una zona de laminació que
tindrà aigua en els episodis de pluja

Martí_i_Pol

Places

Elements

Pista (futbol i basquet)

ACORD

NO

Els espais a projectar no tenen prou dimensió
per a encabir-hi aquests elements. Es
considera que seran els equipaments públics
els que disposaran d'aquests espais

Martí_i_Pol

Places

Elements

ànecs, granotes, peixos (a l'estany),
cavalls (a l'estable) i els ocells (amb la
font).

ACORD

NO

No s'incorpora perquè està fora de l'àmbit del
projecte. A valorar posteriorment

Martí_i_Pol

Places

Elements

Establiment de gelats i refrescos

ACORD

NO

Martí_i_Pol

Places

Nom

Plaça del Centre, Plaça de Lliçà d'Amunt,
Plaça Llicenses, Plaça l'Estona

ACORD

NO

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals
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Centre

Martí_i_Pol

Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Rosa Oriol

Espai

Places
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament

Tema

Nom

Caràcter
Caràcter
Caràcter

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Places Lliçà, plaça esportiva.

PROPOSTES
INDIVIDUALS

Plaça per a fer esport i altres activitats
lúdiques
Espai lúdic, per passar l'estona, passejar
el gos
Fer un parc per a tots els nens i nenes,
amb espai per a trobades grupals

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

NO

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

Caràcter

Fer un parc per a tots els nens i nenes

ACORD

SÍ

Caràcter

Espai natural anti-covid

ACORD

NO

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

Caràcter

Rosa Oriol

Plaça
Ajuntament

Caràcter

Els Picots

Plaça
Ajuntament

Elements

Espai per a passejar, jugar, llegir i
prendre la fresca
Proposem un espai per cuidar els
animals i un espai lúdic per infants,
juntament amb bancs per adults.
Taules i bancs

Observacions
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables
municipals

No s'incorpora perquè està fora de l'àmbit del
projecte

La zona de pícnic es situarà al Parc del
Torrent
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Propostes relacionades amb l’Eix Folch i Torres

Centre

Espai

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Tema

Aportacions en clau de proposta

Caràcter

Fer un parc per anar de pícnic

Grau de
consens

ACORD

Caràcter

Eix comercial amb botigues i restaurants
(Restaurant japonès i botiga de còmics)

ACORD

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

SÍ,
PARCIALMENT

Observacions

El pícnic s'ubica al Parc del Torrent

NO

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte.

NO

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte.

ACORD

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Caràcter

Eix comercial amb botigues de roba, sabates,
restauració (pizzeria, gelateria i batuts), material
escolar, manualitats,…

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Caràcter

Espai per a passeig i joc amb edificis i elements
naturals

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Caràcter

Espai per a fer esport, caminar i passejar

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Caràcter

Espai on poder fer festes populars, cuidar els
animals i pas restringit als vehicles de rodes.

ACORD

Can
Godanya

Eix Folch i
Torres

Elements

Habilitar parets per a fer grafittis a l’Eix Folch

ACORD

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO

Can
Godanya

Eix Folch i
Torres

Elements

Espai comercial amb botigues de roba

ACORD

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Elements

Fonts d'aigua

ACORD

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Elements

Fonts de dues alçades per a infants petits i més
grans

ACORD

SÍ,
PARCIALMENT
SÍ,
PARCIALMENT

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals
S'ubiquen a la Plaça de l'Ajuntament i al Parc
del Torrent
S'ubiquen a la Plaça de l'Ajuntament i al Parc
del Torrent
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Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Centre

Espai

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Elements

Jocs moguts (gronxadors,..)

ACORD

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Elements

Espai per a jocs d'skate

ACORD

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Elements

Arbres que no embrutin ni deixin anar polsim
(plataners)

ACORD

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Elements

Parterres de flors

ACORD

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Elements

Paviment de ciment

ACORD

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Elements

Bancs

ACORD

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Elements

Il·luminació acolorida i ambiental

ACORD

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Elements

Papereres i bancs

ACORD

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Elements

Lluminària arran de terra

ACORD

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Elements

Ombra natural i arbustos

ACORD

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Elements

Paviment amb llambordes

ACORD

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Elements

Bosses i papereres per a gossos

ACORD

Elements

Fonts d'aigua

ACORD

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Observacions

SÍ,
PARCIALMENT

S'ubiquen a la Plaça de l'Ajuntament i al Parc
del Torrent

SÍ,
PARCIALMENT

S'ubiquen a les Places i Parc del Torrent

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
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Centre

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Elements

Tirolina, gronxadors i tobogans

ACORD

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Elements

Il·luminació arran de terra

ACORD

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Elements

Bancs circulars per a fer trobades grupals

ACORD

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Elements

Paviment continu, sauló

ACORD

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Elements

Arbres florits

ACORD

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Elements

Espai de lloguer de bicicletes

ACORD

Els
Picots

Eix Folch i
Torres

Elements

Un carril bici i per a patinets a tot el carrer

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Fonts d’aigua

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Jocs refrescants (fonts i sortidors) i motrius

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Fonts de dues alçades per a infants petits i més
grans

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Circuit per fer esport

ACORD

Elements

Gelateries i màquines de begudes

Observacions

ACORD

NO

NO
SÍ,
PARCIALMENT
SÍ,
PARCIALMENT
SÍ,
PARCIALMENT
SÍ,
PARCIALMENT

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals
El projecte adopta el criteri de què el carrer
sigui un espai d'ús compartit amb prioritat per
al vianant
S'ubiquen a les Places i Parc del Torrent
S'ubiquen a les Places i Parc del Torrent
S'ubiquen a les Places i Parc del Torrent
S'ubica al Parc del Torrent
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Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Centre

Espai

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

plataformes per fer espectacles o música

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Fonts amb pica i de dues alçades

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Bancs, taules i mobiliari amb formes lúdiques

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Papereres

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Il·luminació general i funcional

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Arbres florits

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Caixes de nius per ocells

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Quiosc

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Bancs prop dels arbres

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Paviment divers segons l'espai

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

bancs

ACORD

Elements

Elements

Zona verda amb parc, taules pícnic, fonts

Parcs infantils per a més petits i més grans

ACORD

ACORD

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Observacions

SÍ,
PARCIALMENT

S'ubiquen a les Places i Parc del Torrent

SÍ,
PARCIALMENT

S'ubiquen a les Places i Parc del Torrent

SÍ,
PARCIALMENT
SÍ,
PARCIALMENT

S'ubiquen a les Places i Parc del Torrent
S'ubiquen a les Places i Parc del Torrent

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
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Centre

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Ombra natural i arbres florits

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Paviment amb peces (llambordes)

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Caixes de nius i una menjadora per ocells

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Paviment amb peces (llambordes) i gespa

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Bar amb terrassa

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Circuit per a bicis

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

SÍ
SÍ
Es descarta per problemes d'arrelament i
manteniment

NO

ACORD

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte
El projecte adopta el criteri de què el carrer
sigui un espai d'ús compartit amb prioritat per
al vianant

NO
ACORD

Els espais a projectar no tenen prou
dimensió per a encabir-hi aquests elements.
Es considera que seran els equipaments
públics els que disposaran d'aquests espais

Elements

NO

Els fanals a disposar seran de baixa alçada,
sota capçades arbres, no vàlids per a ubicar
plaques fotovoltaiques

NO

L'ombra es generarà a partir de la massa
vegetal

NO

Els espais a projectar no tenen prou
dimensió per a encabir-hi aquests elements.

NO

Es considera que la proximitat al Parc Fluvial
del Tenes és suficient. El què si garantirà el
projecte és la bona comunicació amb el Parc
del Tenes

Eix Folch i
Torres

Elements

Fanals amb plaques fotovoltaiques

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Carpes gegants i tendals per fer ombra

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Una font ornamental gran

ACORD

Eix Folch i
Torres

SÍ

NO

Pistes esportives (Voleibol, pista de futbol,
petanca)

Elements

Zona per a gossos / pipi can

Observacions

NO

Martí_i_
Pol

Martí_i_
Pol

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

ACORD
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Centre

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Elements

Jocs refrescants

ACORD

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

Martí_i_
Pol

Eix Folch i
Torres

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

NO
NO

Nom

Passeig lliçanec

ACORD

NO
Nom

El carrer de Folch i Torres

ACORD

Observacions

S'ubiquen a les Places i Parc del Torrent
No s'incorpora perquè està fora de l'àmbit del
projecte. A valorar posteriorment per
l'Ajuntament
No s'incorpora perquè està fora de l'àmbit del
projecte. A valorar posteriorment per
l'Ajuntament
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Propostes relacionades amb el Torrent d’en Bosc

Centre

Els Picots
Els Picots
Els Picots
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Rosa Oriol
Rosa Oriol
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots

Espai
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Caràcter

Espai per trobar-se, descansar, llegir, jugar,
explorar,..

ACORD

SÍ

Caràcter

Espai per a passejar i jugar

ACORD

SÍ

Caràcter

Parc divertit per a totes les edats

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

Caràcter
Caràcter

Espai per descansar, per fer àpats, per trobarse i per jugar
Espai per fer esport, per passejar els gossos i
prendre alguna cosa...

Observacions

SÍ

Caràcter

Parc Infantil

ACORD

SÍ

Caràcter

Espai per a gronxar-se, berenar, trobar-se,
ballar, descansar, jugar.

ACORD

SÍ

Caràcter

Espai natural on passejar, jugar i fer pícnics

ACORD

SÍ

Elements

Bancs i taules de pícnic

ACORD

SÍ

Elements

Fonts d'aigua de dues alçades per a infants
petits i més grans

ACORD

SÍ

Elements

Paviment natural amb gespa

ACORD

SÍ

Elements

Vegetació amb plantes arbustives i arbres florits

ACORD

SÍ

Elements

Elements per a animals: Fonts d'aigua, caixesniu per a ocells, papereres

ACORD

SÍ

Elements

Lavabos públics

ACORD

SÍ

Elements

Taules de picnic i bancs

ACORD

SÍ
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Centre

Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots

Espai
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Elements

Arbrat florit

ACORD

SÍ

Elements

Fonts de terra (jocs refrescants)

ACORD

SÍ

Elements

Paviment natural

ACORD

SÍ

Elements

Jocs infantils

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

Elements
Elements

Elements per a animals: Fonts d'aigua, caixesniu per a ocells, papereres
Fonts d'aigua de dues alçades per a infants
petits i més grans

Elements

Bancs moderns

ACORD

SÍ

Elements

Fanals moderns i bombetes petites (led)

ACORD

SÍ

Elements

Arbres per donar ombra

ACORD

SÍ

Elements

Gespa

ACORD

SÍ

Elements

Mobiliari amb formes lúdiques

ACORD

SÍ

Elements

Il·luminació acolorida

ACORD

SÍ

Elements

Jocs moguts (gronxadors,..)

ACORD

SÍ

Elements

Vegetació amb arbres florits

ACORD

SÍ

Elements

Paviment natural amb gespa

ACORD

SÍ

Elements

Fonts d'aigua amb alçades variables per a
diferents persones

ACORD

SÍ

Observacions
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Centre

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Els Picots

Parc Torrent
d'en Bosc

Elements

Papereres per animals de companyia

ACORD

Els Picots

Parc Torrent
d'en Bosc

Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Els Picots
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol

Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc

Elements

Elements
Elements

Passeig amb font, pipi can i parc
Espai sense jocs infantils, excepte una tirolina
molt llarga
Fonts que surtin del terra amb llums de colors
per jugar-hi

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

SÍ

Observacions

ACORD

NO

Es considera que la proximitat al Parc
Fluvial del Tenes és suficient. El què si
garantirà el projecte és la bona
comunicació amb el Parc del Tenes

ACORD

EN ESTUDI

En Estudi

ACORD

EN ESTUDI

En Estudi

Elements

Tirolina molt llarga

ACORD

EN ESTUDI

En Estudi

Elements

Zona de parkour

ACORD

EN ESTUDI

En Estudi

Elements

Tirolina gegant

ACORD

EN ESTUDI

En Estudi

Elements

Banc i taules de diferents mides

ACORD

SÍ

Elements

Plataformes per seure-hi

ACORD

SÍ

Elements

Caixes de nius per ocells

ACORD

SÍ

Elements

Papereres

ACORD

SÍ

Elements

Jocs infantils moguts (gronxadors) i refrescants
(sortidors d'aigua)

ACORD

SÍ

Elements

Arbres florits

ACORD

SÍ

Elements

Paviment natural i també jugable

ACORD

SÍ
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La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Centre

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Martí_i_Pol

Parc Torrent
d'en Bosc

Elements

Fonts refrescants de dues alçades o bé,
tipologia de fonts amb forats a terra que surt
l’aigua quan es trepitja.

ACORD

SÍ

Martí_i_Pol

Parc Torrent
d'en Bosc

Elements

Fonts d’aigua per animals

ACORD

SÍ

Martí_i_Pol

Parc Torrent
d'en Bosc

Elements

Un quiosc

ACORD

SÍ

Elements

Una guingueta per prendre alguna cosa

ACORD

SÍ

Elements

Paviment gespa

ACORD

SÍ

Elements

Fonts

ACORD

SÍ

Elements

Il·luminació ambiental

ACORD

SÍ

Elements

Ombra natural amb arbres

ACORD

SÍ

Elements

Bancs

ACORD

SÍ

Elements

Jocs infantils motrius i gronxadors

ACORD

SÍ

Elements

Paviment natural (gespa)

ACORD

SÍ

Elements

Fonts de dues alçades per a infants petits i més
grans

ACORD

SÍ

Elements

Papereres

ACORD

SÍ

Elements

Espai per animals ( tancat i pipi-can per a
gossos)

Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Martí_i_Pol

Martí_i_Pol

Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc

ACORD

NO

Observacions

Es considera que la proximitat al Parc
Fluvial del Tenes és suficient. El què si
garantirà el projecte és la bona
comunicació amb el Parc del Tenes
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Centre

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Observacions
Disposa d'un estany permanent no és
sostenible ambientalment. El Parc del
Torrent comptarà amb una zona de
laminació que tindrà aigua en els
episodis de pluja
Els fanals a disposar seran de baixa
alçada, sota capçades arbres, no
vàlids per a ubicar plaques
fotovoltaiques
No s'incorpora perquè està fora de
l'àmbit del projecte

Martí_i_Pol

Parc Torrent
d'en Bosc

Elements

Estany amb barques i ànecs

ACORD

NO

Martí_i_Pol

Parc Torrent
d'en Bosc

Elements

Fanals amb plaques solars

ACORD

NO

Martí_i_Pol

Parc Torrent
d'en Bosc

Elements

Paintball

ACORD

NO

Elements

Mini circuit per a bici

ACORD

NO

Elements

Pins i ombra amb tendals

ACORD

NO

No s'incorpora perquè està fora de
l'àmbit del projecte
L'ombra es generarà a partir de la
massa vegetal

Elements

Un lloc per deixar les vambes

ACORD

NO

No s'incorpora perquè està fora de
l'àmbit del projecte

Martí_i_Pol
Martí_i_Pol

Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc

Martí_i_Pol

Parc Torrent
d'en Bosc

Martí_i_Pol

Parc Torrent
d'en Bosc

Elements

Espai per deixar els gossos per a que juguin

ACORD

NO

Es considera que la proximitat al Parc
Fluvial del Tenes és suficient. El què si
garantirà el projecte és la bona
comunicació amb el Parc del Tenes

Martí_i_Pol

Parc Torrent
d'en Bosc

Elements

Lliçaparc, Parc dels Teletubbies, Tenesparc,
Pintbar

PROPOSTES
INDIVIDUALS

NO

No s'incorpora perquè està fora de
l'àmbit del projecte

Elements

Tirolina

ACORD

EN ESTUDI

En Estudi

Elements

Murs de fusta i palets alts

ACORD

EN ESTUDI

En Estudi

Elements

Bancs i taules de pícnic

ACORD

SÍ

Elements

Il·luminació ambiental i arran de terra

ACORD

SÍ

Martí_i_Pol
Martí_i_Pol
Rosa Oriol
Rosa Oriol

Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
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Centre

Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol

Espai
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc
Parc Torrent
d'en Bosc

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Elements

Jocs experimentals, moguts, motrius,
refrescants

ACORD

SÍ

Elements

Ombra natural i arbres florits

ACORD

SÍ

Elements

Paviment natural (gespa)

ACORD

SÍ

Elements

Fonts d'alçada variable

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

Elements
Elements

Elements per a animals: Fonts d'aigua, caixesniu per a ocells, papereres
La nostra idea és fer un parc “xulo”. Amb
tobogans grans, tirolina, gronxadors, aranya
giratòria, rodes, zona de parkour de fusta, etc…

Elements

Taules de pícnic, bancs, papereres i fonts.

ACORD

SÍ

Elements

Espai sense jocs infantils

ACORD

SÍ

Elements

Paviment natural (gespa)

ACORD

SÍ

Elements

Fonts d’alçada variable (persones i animals).

ACORD

SÍ

Rosa Oriol

Parc Torrent
d'en Bosc

Elements

Es pot fer un espai on els animals puguin fer les
seves necessitats i per tant papereres per
deixar les seves necessitats. Per la fauna local
caixes niu i menjadores.

ACORD

SÍ

Els Picots

Parc Torrent
d'en Bosc

Nom

El Passeig del Torrent d'en Bosc

ACORD

NO

Els Picots

Parc Torrent
d'en Bosc

Nom

Parc de Sant Baldiri

PROPOSTA
INDIVIDUAL

NO

Martí_i_Pol

Parc Torrent
d'en Bosc

Nom

Passeig natural

ACORD

NO

Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol
Rosa Oriol

Observacions

No s'incorpora perquè està fora de
l'àmbit del projecte. A valorar
posteriorment per l'Ajuntament
No s'incorpora perquè està fora de
l'àmbit del projecte. A valorar
posteriorment per l'Ajuntament
No s'incorpora perquè està fora de
l'àmbit del projecte. A valorar
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Centre

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Rosa Oriol

Parc Torrent
d'en Bosc

Nom

Parc INS Lliçà

ACORD

NO

Els Picots

Parc Torrent
d'en Bosc

Usos i
activitats

S'hauria de poder portar gossos

ACORD

NO

Can
Godanya

Parcs

Elements

Pista de volei, taules per jugar a escacs o a
tennis de taula

ACORD

SÍ

Els Picots

Passeig
Torrent d'en
Bosc

Elements

Papereres

ACORD

SÍ

Els Picots

Passeig
Torrent d'en
Bosc

Elements

Il·luminació arran de terra

ACORD

SÍ

Els Picots

Passeig
Torrent d'en
Bosc

Elements

Circuit de motos i karting

ACORD

NO

Els Picots

Passeig
Torrent d'en
Bosc

Elements

Paviment asfalt

ACORD

NO

Els Picots

Passeig
Torrent d'en
Bosc

Nom

El Passeig del karting

ACORD

NO

Observacions
posteriorment per l'Ajuntament
No s'incorpora perquè està fora de
l'àmbit del projecte. A valorar
posteriorment per l'Ajuntament
Es considera que la proximitat al Parc
Fluvial del Tenes és suficient. El què si
garantirà el projecte és la bona
comunicació amb el Parc del Tenes
Es disposaran taules per a jugar a
escacs i a tennis taula. El volei
disposarà d'espai, però no serà fix

Donada la situació hidrològica de
l'espai (zona inundable), no poden
establir-se activitats que requereixin
llicència municipal.
S'ha optat per un altre tipus de
paviment buscant la major
sostenibilitat, integració a l'entorn i
evitar l'ús de fonts de petroli.
No s'incorpora perquè està fora de
l'àmbit del projecte
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3.3.3. Propostes recollides a les sessions de debat temàtiques
Com a resultat de les tres sessions de debat en format de sessió temàtica que han estat
centrades en tres eixos físics de l’espai a urbanitzar: Places i entorns; Eix Folch i Torres;
Torrent d'en Bosc, s’han recollit un total de 174 aportacions.
Sessió

-

Aportacions

Debat temàtic 1: Places i entorns dels
equipaments

82

Debat temàtic 2: Eix Folch i Torres

63

Debat temàtic 3: Torrent d'en Bosc

29

TOTAL

174

Debat temàtic 1: Places i entorns dels equipaments

Can Francí: usos de l’equipament
El debat temàtic 1 ha permès recollir aportacions al voltant del sistema de places del centre i
dels equipaments del seu entorn. Un dels debats plantejats perseguia recollir propostes per a
l’equipament de Can Francí, al voltant del qual es desenvoluparà una de les places. El caràcter
i usos als quals es destini aquest equipament configurarà en bona part l’ús que es donarà a
l’espai de plaça del seu entorn i, tot i que l’equipament no s’incorpora al projecte d’urbanització,
conèixer els potencials usos d’aquest pot ajudar al disseny del nou espai públic.
En relació als possibles usos de l’equipament de Can Francí destaquen principalment dues
idees:
-

Espai cultural multidisciplinari i intergeneracional, amb funció similar a la que ara té la
biblioteca, però amb funcions ampliades i un espai adequat: Tallers variats per a totes
les edats i interessos, formacions, ball; Exposicions, xerrades; Sales d’assaig (música);
Activitats per a jovent; Reserva de sales.

-

Espai de record del passat rural i agrícola del municipi, destinant-lo a museu.

Places
El debat mantingut ha tingut com a resultat que es plantegi que cada una de les places de nova
creació a l’espai a urbanitzar tinguin caràcters diferents però complementaris entre sí, enfortint
la idea de generar un sistema de places.

Plaça de Can Francí
Es conclou que aquesta plaça ha de tenir un caràcter tranquil, relaxat, que afavoreixi la
contemplació, una plaça per gaudir-la. La següent taula recull les aportacions realitzades per
les persones participants durant el debat.
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Plaça Nova
Es conclou que aquesta plaça pot esdevenir un espai de contrast amb la plaça de Can Francí,
com a pol d'activitat, punt de trobada amb terrasses de restauració, amb major activitat.

Plaça de l’Ajuntament
Es conclou que aquesta plaça , donat que és la més gran de totes, ha de poder-se configura
com un espai diàfan i polivalent que permeti desenvolupar activitats adreçades a un volum gran
de públic. La següent taula recull les aportacions realitzades per les persones participants
durant el debat.

Plaça de l’Ateneu
Es conclou que aquesta plaça , donat que és un espai de pas en els recorreguts quotidians de
la canalla, pot esdevenir un lloc de joc infantil i de trobades per a les famílies.

A continuació es presenten en format de taula les diferents aportacions recollides, segons cada
un dels espais de l’àmbit a urbanitzar.
La taula presenta cada una de les aportacions recollides indicant el grau de consens assolit
durant el debat, en funció de tres categories:
Aportació individual, quan aquesta no ha generat cap tipus de comentari durant el debat
ni a favor no en contra.
Acord, quan la proposta ha recollit posicionaments a favor en el grup classe o grup de
treball.
Debat obert quan s’ha generat un debat al voltant de la proposta amb posicionaments
diferenciats, sense arribar a un acord.
Cada taula incorpora també un camp amb una valoració tècnica per indicar si l’aportació està
directament relacionada amb el projecte d’urbanització i per tant podria ser incorporada al
mateix, o si per contra és una aportació que per la seva natura no pot ser recollida dins del
projecte d’urbanització.
Per últim la taula també indica si la proposta s’incorporarà al projecte d’urbanització a dur
a terme. En aquells casos que la proposta no sigui incorporada s’assenyala el motiu pel qual
no pot ser incorporada al projecte.
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Espai

Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Caràcter

Espai diàfan i polivalent.

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

Caràcter
Caràcter

Possibilitat de concentració d'un gran nombre de
persones.
Espai diàfan, polivalent i amb possibilitat de
generar espais perimetrats

Elements

Punt de llum (connexió elèctrica per
esdeveniments)

ACORD

SÍ

Elements

Cal que sigui un espai pla

ACORD

SÍ

Elements

Espai perimetrable per permetre la coincidència
de diferents activitats

ACORD

SÍ

Plaça
Ajuntament

Elements

Tot i que sigui una plaça "dura" el paviment no
hauria de ser de formigó, sinó amb polímers
drenants, per exemple

ACORD

SÍ

Plaça
Ajuntament

Elements

Cal que l'accessibilitat en vehicle (camions per
C/D de material per a esdeveniments) sigui
senzilla

ACORD

SÍ

Plaça
Ajuntament

Elements

La paret de l'Ajuntament també podria ser
utilitzada com a pantalla per emetre imatges

ACORD

NO

Plaça
Ajuntament

Elements

Elements d'ombra situats de manera que no
siguin un obstacle per mantenir l'espai diàfan

ACORD

NO

Observacions

La pavimentació serà amb peça que segueix
la tipologia de l'existent al carrer Major. Per a
afavorir el drenatge es disposen petits SUDs
que permetran infiltrar l'aigua de pluja.

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals
L'ombra es materialitzarà a partir dels
elements vegetals. S'ha estudiat la disposició
d'un entramat de tel·les, però s'ha trobat una
incompatibilitat amb el manteniment d'un
espai diàfan
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Espai

Plaça
Ajuntament

Plaça
Ajuntament

Plaça
Ajuntament

Grau de
consens

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Tema

Aportacions en clau de proposta

Elements

Els elements decoratius, ornamentals, d'estada,
per fer ombra, que puguin ubicar-se a l'espai,
haurien de ser mòbils per poder treure'ls fàcilment
i permetre que l'espai sigui polivalent i diàfan

ACORD

NO

Elements

Per fer ombra es proposen estructures que es
puguin tapar (tendals) o solucions més
imaginatives - Umbrella Sky Project, una proposta
que omple el passeig de color i que, a més,
facilita ombra per passejar.

ACORD

NO

Elements

La paret de l'Ajuntament es pot transformar en
paret verda vertical amb plantes que suposin un
manteniment baix

ACORD

Plaça del Doctor Bonet (proposta de l'Abans)

PROPOSTA
INDIVIDUAL

Esdeveniments, festes populars

ACORD

SÍ

Actuacions musicals i culturals

ACORD

SÍ

Festa de l'escuma per a infants

ACORD

SÍ

Inflables infantils en festes

ACORD

SÍ

Castells

ACORD

SÍ

Es planteja valorar si seria possible ubicar un
aparcament soterrat sota la plaça

DEBAT
OBERT

NO

Plaça
Ajuntament

Nom

Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament

Usos i
activitats
Usos i
activitats
Usos i
activitats
Usos i
activitats
Usos i
activitats

Plaça
Ajuntament

Usos i
activitats

Observacions

L'ombra es materialitzarà a partir dels
elements vegetals. S'ha estudiat la disposició
d'un entramat de teles, però s'ha trobat una
incompatibilitat amb el manteniment d'un
espai diàfan
L'ombra es materialitzarà a partir dels
elements vegetals. S'ha estudiat la disposició
d'un entramat de teles, però s'ha trobat una
incompatibilitat amb el manteniment d'un
espai diàfan

NO

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals

NO

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals

Motius tècnics - viabilitat econòmica i
circulació rodada per l'espai de la Plaça ho
descarten
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La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Usos i
activitats

Activitats juvenils, ubicació del Centre Jove

PROPOSTA
INDIVIDUAL

NO

Usos i
activitats

Ubicar serveis complementaris de l'Ajuntament

PROPOSTA
INDIVIDUAL

NO

Espai

Tema

Plaça
Ajuntament

Plaça
Ajuntament

Plaça
Ajuntament

Usos i
activitats

Mercat setmanal

PROPOSTA
INDIVIDUAL

Plaça Ateneu

Caràcter

Espai destinat als infants.

ACORD

Plaça Ateneu

Caràcter

ACORD

Plaça Ateneu

Caràcter

ACORD

SÍ

Plaça Ateneu

Caràcter

Espai lúdic.
Espai protegit del trànsit de vehicles (segur per la
canalla)
Espai lúdic infantil

SÍ
SÍ

ACORD

SÍ

Plaça Ateneu

Elements

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Plaça Ateneu

Elements

Estructures de joc adaptades a les diversitats
funcionals.
Paviment tou, preferentment natural com terra o
sorra (no cautxú). No es vol un sorral petit sino
una gran àrea per joc d'experimentació

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Plaça Ateneu

Elements

Zona d'estada per famílies, amb bancs o similar.

ACORD

SÍ

Plaça Ateneu

Elements
Elements

ACORD
PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Plaça Ateneu

Arbres i ombra.
Jocs d'aigua (sortidors del terra que a l'hivern es
desactiven)

NO

SÍ

Observacions

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals
L'ús que el Mercat fa de l'espai no és
compatible amb el tipus de pavimentació
plantejada. La tasca de manteniment que
generaria seria elevada. D'altra banda, els
requeriments d'espai circulatori per a vehicles
i camions i d'aparcament ho fan inviable

S'ubica en un altre punt (Parc)
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La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Plaça Ateneu

Elements

Glorieta per fer actuacions musicals

PROPOSTA
INDIVIDUAL

Nom

Plaça de l'Aliança. L'Ateneu és un espai de
referència pel poble i s'ha de mantenir la seva
memòria

ACORD

NO

Espai de joc infantil

ACORD

SÍ

Espai d'estada per a les persones cuidadores,
famílies...

ACORD

SÍ

Terra tou però no de cautxú

ACORD

SÍ

Plaça Ateneu

Plaça Ateneu
Plaça Ateneu
Plaça Ateneu

Usos i
activitats
Usos i
activitats
Usos i
activitats

SÍ

Plaça de Can
Francí

Caràcter

Espai bonic, tranquil, relaxat, de contemplació,
una plaça per gaudir-la.

ACORD

SÍ

Plaça de Can
Francí

Elements

Paviment tou, es proposa gespa per poder seure
o estirar-se (zona verda)

ACORD

SÍ

Elements

Arbres

ACORD

SÍ

Elements

Les grades han de ser accessibles amb rampa

ACORD

SÍ

Plaça de Can
Francí
Plaça de Can
Francí
Plaça de Can
Francí

Nom

Plaça de Can
Francí
Plaça de Can
Francí

Usos i
activitats
Usos i
activitats

Plaça de Can
Francí

Usos i
activitats

Plaça de Can Francí (mantenir aquest nom)

ACORD

NO

Llegir, seure, estirar-se, contemplar, xerrar

ACORD

SÍ

Ball de sardanes

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Fira de nadal

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Observacions

S'ubica en un altre punt
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals

Es planteja sauló

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals
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La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Plaça de Can
Francí

Usos i
activitats

Fira de la dona (artesanes del poble)

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Plaça Nova

Caràcter

ACORD

SÍ

Plaça Nova

Caràcter

Espai de contrast amb pl de Can Francí: pol
d'activitat, punt de trobada amb més xivarri i
moviment
Punt de trobada amb terrasses de restauració

ACORD

SÍ

Plaça Nova

Elements

Terrasses de restauració

ACORD

SÍ

Plaça Nova

Elements

Botigues

SÍ

Plaça Nova

Elements

Elements de joc infantil i per joves

Plaça Nova

Elements

Bancs

ACORD
PROPOSTA
INDIVIDUAL
PROPOSTA
INDIVIDUAL

Plaça Nova

Elements

Ombra amb arbres o pèrgoles amb enfiladisses
(això pot valdre també per altres places)
Noms de persones o llocs significatius del poble
per recordar la memòria i la identitat del municipi
(proposta de noms elaborada per l'Abans).
Aquesta proposta es pot aplicar a altres espais
del nou centre.

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

ACORD

NO

Trobar-se, anar a prendre algo

ACORD

SÍ

Es podria combinar amb algun espai de joc
infantil

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Plaça Nova

Plaça Nova
Plaça Nova

Nom

Usos i
activitats
Usos i
activitats

Observacions

SÍ
SÍ

Plaça Nova

Usos i
activitats

Espai per joves

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Tots els
espais

Observacions
generals

A totes les places: font (de doble sortidor per
persones i animals), papereres i bancs.

ACORD

SÍ

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals
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Espai

Tema

Tots els
espais

Observacions
generals

Tots els
espais

Observacions
generals

Tots els
espais

Observacions
generals

Tots els
espais

Observacions
generals

Tots els
espais

Observacions
generals

Tots els
espais

Observacions
generals

Tots els
espais

Observacions
generals

Tots els
espais

Observacions
generals

Aportacions en clau de proposta

Cal generar un continuum entre les places, amb
una transició amable entre aquestes. La major
dificultat es troba en integrar la Plaça de l'Ateneu
en aquest contínuum perquè està més aïllada i
separada per la carretera.
En general s'ha de mantenir el caràcter de poble,
no ha de semblar un espai públic de ciutat.
Accessibilitat universal a tot l'àmbit i dels
elements urbans que s'incorporin
Bona il·luminació. No només ben il·luminat, sinó
amb il·luminació càlida i agradable, ben enfocada.
Es prioritza la funcionalitat a l'estètica de les
lluminàries.
En general cal pensar que els espais siguin de
caràcter intergeneracional
Es recull la demanda generalitzada que els espais
tinguin caràcter de poble, que no es perdi la
identitat de poble fent espais que poden semblar
d'una ciutat
Paviment de llambordes combinat amb herba
(tipus passeig de Sant Joan de Barcelona). No
s'ha definit un àmbit específic però hi ha consens
en que seria bonic, hauria de garantir
l'accessibilitat.
Aparcament: analitzar la possibilitat d'ubicar un
aparcament públic subterrani. És important
garantir l'aparcament tant per la gent que viu al
centre com per la gent dels barris que acudeix per
gaudir del nou centre o persones que puguin venir
d'altres municipis. S'ha de garantir la facilitat
d'accedir al centre perquè sigui vital

Grau de
consens

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

ACORD

SÍ

ACORD

NO

Observacions

Es planteja en l'espai d'aparcament adjacent
a l'Av Països Catalans

El nou Centre de Lliçà d'Amunt prioritza un
model urbà de proximitat, basat en la
mobilitat sostenible, millorant l'oferta de
transport públic i els itineraris per ser
recorreguts a peu o en bicicleta
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La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Tots els
espais

Observacions
generals

Com s'absorbirà el creixement poblacional? Tant
a nivell d'equipaments com de mobilitat, per
exemple a la carretera de sortida cap a Granollers

ACORD

NO

Tots els
espais

Observacions
generals

Espais per a gossos, no s'ha definit on ubicar-lo
però s'hauria de preveure en algun espai del nou
centre

PROPOSTA
INDIVIDUAL

NO

Tots els
espais

Observacions
generals

ACORD

NO

Es trasllada la proposta a les persones
responsables municipals

Tots els
espais

Observacions
generals

ACORD

NO

Aquestes reflexions es van considerar en la
fase de planejament, queden fora de les
competències del projecte

Altres espais
fora de
l'àmbit

Observacions
generals

Can Francí
(equipament)

Es recull la demanda d'aparcament proper a
l'àmbit per a les persones que accedeixen des
dels barris i del municipis veïns
Cal donar vida al poble amb activitat quotidiana:
treball al poble - afavorir el teletreball-, activitat
econòmica- metge, dentista, compres-, activitats
de col·lectius -joves-. Es considera que els espais
comercials per se no serien generadors d'activitat
vital
Potenciar la zona comercial del C/ Anselm Clavé

PROPOSTA
INDIVDUAL

NO

Caràcter

Espai cultural multidisciplinari i intergeneracional

ACORD

NO

Can Francí
(equipament)

Caràcter

Un equipament amb funció similar a la que ara té
la biblioteca, però amb funcions ampliades i un
espai adequat

DEBAT
OBERT

NO

Can Francí
(equipament)

Elements

Sales d'assaig (música), tenint en compte la
insonorització

PROPOSTA
INDIVIDUAL

NO

Observacions

Aquestes reflexions es van considerar en la
fase de planejament, queden fora de les
competències del projecte
Es considera que la proximitat al Parc Fluvial
del Tenes és suficient. El què si garantirà el
projecte és la bona comunicació amb el Parc
del Tenes

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals
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Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Can Francí
(equipament)

Elements

Punt de trobada

ACORD

NO

Can Francí
(equipament)

Elements

Sales de diferents dimensions per acollir els
diferents tipus d'activitats

ACORD

NO

Can Francí
(equipament)

Usos i
activitats

Tallers variats per a totes les edats i interessos,
formacions, ball…

ACORD

NO

Can Francí
(equipament)

Usos i
activitats

Activitats que atreguin al jovent i no hagin de
marxar a Granollers

ACORD

NO

Can Francí
(equipament)

Usos i
activitats

Escola-taller

ACORD

NO

Can Francí
(equipament)

Usos i
activitats

Pot esdevenir un espai de record del passat rural i
agrícola del municipi, destinant-lo a museu.

ACORD

NO

Can Francí
(equipament)

Usos i
activitats

Exposicions, xerrades

ACORD

NO

Observacions

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals
En el perímetre del futur equipament es
proposa una pavimentació recordant una
"era"; es plantarà un lledoner com a arbre
representatiu i es conservaran els arbres
fruiters
Està fora de l'àmbit del projecte. A valorar
posteriorment per l'Ajuntament
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals
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Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Can Francí
(equipament)

Usos i
activitats

Possibilitat de reservar sales per ús particular (per
exemple grups de música o similar)

Grau de
consens

ACORD

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

NO

Observacions

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada
la proposta a les persones responsables
municipals
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-

Debat temàtic 2: Eix Folch i Torres

El debat temàtic 2 ha permès recollir aportacions al voltant de quin caràcter hauria de tenir
aquest eix cívic, així com possibles activitats i elements a encabir-hi.
En general es concep com un espai amb certa activitat comercial i d'activitat vital quotidiana. Es
planteja que pugui tenir un aire de centre comercial a l’aire lliure, agafant coma model més
aviat el centre de Caldes de Montbui, que no pas el de Granollers. En tot cas, les persones
participants consideren que cal pensar en quin potencial d'atractiu pot tenir el municipi per
modular l'oferta comercial que s’ofereixi.
També es contempla que sigui un espai amb molta presència de vegetació pensant en generar
ombra a l'estiu.
L'eix podria tenir trams diferenciats tant físicament com en usos amb una part més dedicada a
l'estada en el tram entre l'Aliança fins passat el Torrent de Can Bosc, i més comercial en el tram
de l'institut i fins a Can Godanya.

La taula presenta cada una de les aportacions recollides indicant el grau de consens assolit
durant el debat, en funció de tres categories:
Aportació individual, quan aquesta no ha generat cap tipus de comentari durant el debat
ni a favor no en contra.
Acord, quan la proposta ha recollit posicionaments a favor en el grup classe o grup de
treball.
Debat obert quan s’ha generat un debat al voltant de la proposta amb posicionaments
diferenciats, sense arribar a un acord.
Cada taula incorpora també un camp amb una valoració tècnica per indicar si l’aportació està
directament relacionada amb el projecte d’urbanització i per tant podria ser incorporada al
mateix, o si per contra és una aportació que per la seva natura no pot ser recollida dins del
projecte d’urbanització.
Per últim la taula també indica si la proposta s’incorporarà al projecte d’urbanització a dur
a terme. En aquells casos que la proposta no sigui incorporada s’assenyala el motiu pel qual
no pot ser incorporada al projecte.

Memòria del procés de participació ciutadana pel disseny dels espais públics del centre de Lliçà d’Amunt

85

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Tot l'eix

Caràcter

Presència de terrasses

DEBAT OBERT

Tot l'eix

Caràcter

Jocs infantils

ACORD

SÍ
SÍ

Tot l'eix

Caràcter

Cal que hi hagi molta vegetació pensant en
generar ombra a l'estiu

ACORD

SÍ

Tot l'eix

Caràcter

L'eix podria tenir trams diferenciats tant físicament
com en usos amb una part més dedicada a
l'estada en el tram entre l'Aliança fins passat el
Torrent de Can Bosc, i més comercial en el tram
de l'institut i fins a Can Godanya

DEBAT OBERT

SÍ

Tot l'eix

Caràcter

Espai amb certa activitat comercial i d'activitat

DEBAT OBERT

SÍ

Tot l'eix

Caràcter

Incloure noms de dona als futurs espais públics

ACORD

Tot l'eix

Elements

Jardineres (o elements de vegetació) com a
element delimitador del pas de vehicles

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Tot l'eix

Elements

Arbres i plantes de manera continua al llarg de
l'eix.

ACORD

SÍ

Tot l'eix

Elements

Vegetació situada de manera poc rígida, no tan
endreçada, per donar un aspecte més natural
(arbres no separats amb la mateixa distància de
manera homogènia al llarg de l'eix)

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Tot l'eix

Elements

Papereres suficients

ACORD

Tot l'eix

Elements

Bancs

ACORD

SÍ
SÍ

Tot l'eix

Elements

Enllumenat adequat a un carrer vital: bastant
il·luminat perquè es pugui passejar a l'hivern

ACORD

SÍ

Tot l'eix

Elements

Fonts d'aigua, important si la gent s'ha d'estar
bastant estona a l'espai públic

ACORD

SÍ

Tot l'eix

Elements

Ombra per garantir l'ús de l'espai públic a les
hores de calor

ACORD

SÍ

NO

Observacions

Ve establert així en el planejament
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables municipals
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La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Tot l'eix

Elements

Paviment: Combinar terra pavimentat amb espai
verd

ACORD

SÍ

Tot l'eix

Elements

Cablejat i serveis soterrats

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Tot l'eix

Elements

Arbres amb arrels equilibrades. No amb molt
arrelament per no fer malbé serveis, però tampoc
amb poc arrelament de manera que puguin caure
per una ventada

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Tot l'eix

Elements

Petits aparcaments de bicicletes tant al carrer
com a l'entrada dels edificis/pisos

ACORD

SÍ

Tot l'eix

Elements

Llocs per lligar el gos

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Tot l'eix

Elements

Fonts amb dos punts d'aigua, un per a persones i
un altre per a gossos

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Tot l'eix

Elements

Molta vegetació que permeti generar ombres

ACORD

SÍ

Tot l'eix

Elements

Jocs per a infants, pintats al terra

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Tot l'eix

Elements

Hidrants soterrats, però molt ben senyalitzats

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Tot l'eix

Elements

Arbres que no deixin anar resina, pol·len, que no
embrutin, (no tipus pollancres)

ACORD

SÍ

Tot l'eix

Elements

Jardineres amb plantes que necessitin poca aigua
i amb petits monticles que es puguin fer servir
com a espai de joc infantil

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Hi haurà escossells on plantar-hi arbres i
arbustiva.

Tot l'eix

Elements

Paviment tot al mateix nivell però amb textures o
colors diferenciats per a vianants i vehicles.
Paviment dur

ACORD

SÍ

Prioritat pel vianant també a l'espai calçada

Observacions
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Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Observacions
L'espai de circulació de vehicles no està
unívocament delimitat perquè el projecte
contempla un espai d'ús compartit. Si que es
garanteix una amplada de 3,5m de pas, complint
amb el què fixa el CTE a nivell d'emergències i
bombers

Tot l'eix

Elements

Delimitar l'espai de pas de vehicles per garantir
els pas dels serveis d'emergència

ACORD

Tot l'eix

Elements

Contenidors escombraries soterrats que no
estiguin a la vista

PROPOSTA
INDIVIDUAL

NO

Establert per l'ajuntament

Tot l'eix

Elements

Ubicar un espai de rocòdrom

PROPOSTA
INDIVIDUAL

NO

Manca de l'espai idoni

Tot l'eix

Elements

Paviment: Jugar amb peces petites per crear
dibuixos estil mosaic

PROPOSTA
INDIVIDUAL

NO

Tot l'eix

Elements

Posar lones per reduir la calor de l'estiu

ACORD

NO

Tot l'eix

Usos i
activitats

Minimitzar l'espai destinat als cotxes en benefici
de vianants, potenciant l'espai verd i d'estada i
l'espai comercial

ACORD

SÍ

Tot l'eix

Usos i
activitats

Assegurar la circulació de vehicles per serveis
d'emergència i càrrega i descàrrega

ACORD

SÍ

Tot l'eix

Usos i
activitats

Carrer comercial amb botigues i llocs per poder
seure i estar, a una terrassa o a l'espai públic

ACORD

SÍ

Tot l'eix

Usos i
activitats

Permetre el pas de bicicletes i patinets però per
un carril bici de manera que estigui definit per on
han de passar

ACORD
GAIREBÉ
GENERALITZAT

Tot l'eix

Usos i
activitats

Zona habilitada específica per a patinets i
bicicletes o compartint espai amb vehicles a
motor, per evitar que envaeixin espai per a
vianants

ACORD
GAIREBÉ
GENERALITZAT

SÍ

Com a paviment es proposa combinar una peça
similar a la del carrer Major amb zones de llosa
continua de formigó
L'ombra es generarà a partir de la massa vegetal

NO

En els carrers amb calçada separada entre
vehicles i vianants hi ha delimitat un carril per a
les bicicletes. En els carrers de plataforma única,
amb prioritat per als vianants, no. Les bicis
detectaran que l'espai més pràctic per a circular
serà el central

NO

En aquest carrer les bicicletes i els VMP no tenen
un espai propi de circulació, sí que tenen un espai
d'estacionament. La velocitat es limitarà a 10km/h
a tots els vehicles
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La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Tot l'eix

Usos i
activitats

Espai per gossos (de manera general en algun
punt del centre)

PROPOSTA
INDIVIDUAL

NO

Tot l'eix

Usos i
activitats

No ubicar carril bici ni permetre la circulació de
patinets i VMP

DEBAT OBERT

NO

Tot l'eix

Usos i
activitats

Recollida d'escombraries amb sistema de
recollida neumàtica soterrats o amagats/integrats
(fustes)

ACORD

NO

Establert per l'ajuntament

Tot l'eix

Usos i
activitats

Recollida d'escombraries: Es proposa disposar
plataformes mòbils amb contenidors de totes les
fraccions que es col·loquen al vespre i es retiren
durant la nit, com a Granollers, especialment a la
part més comercial de l'eix

PROPOSTA
INDIVIDUAL

NO

Establert per l'ajuntament

Tot l'eix

Usos i
activitats

Passa carrers i cercaviles

ACORD

NO

Tot l'eix

Usos i
activitats

Oferta d'oci de caps de setmana

ACORD

SÍ

Tot l'eix

Usos i
activitats

Mercat setmanal

PROPOSTA
INDIVIDUAL

Tot l'eix

Usos i
activitats

Punt de trobada de joves (que no marxin fora per
l'oci)

ACORD

Entorns
eix

Usos i
activitats

Tenir en compte els aparcaments. Preveure on es
podrà aparcar quan vingui gent dels barris o altres
municipis

DEBAT OBERT

NO
SÍ
NO

Observacions
Es considera que la proximitat al Parc Fluvial del
Tenes és suficient. El què si garantirà el projecte
és la bona comunicació amb el Parc del Tenes
Previst a l'EAMG del planejament i PMUS del
municipi. El nou Centre de Lliçà d'Amunt prioritza
un model urbà de proximitat, basat en la mobilitat
sostenible, millorant l'oferta de transport públic i
els itineraris per ser recorreguts a peu o en
bicicleta

No s'incorpora perquè està fora de l'àmbit del
projecte. No es disposen elements permanents
que suposin un impediment a les cercaviles
Està fora de les competències del projecte, però
es trasllada la proposta a les persones
responsables municipals
Està fora de les competències del projecte, però
es trasllada la proposta a les persones
responsables municipals
Està fora de les competències del projecte, però
es trasllada la proposta a les persones
responsables municipals
Estudiat al PMUS del municipi
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La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Entorns
eix

Usos i
activitats

Aparcar (aparcaments dissuasius)

DEBAT OBERT

Entorns
eix
Plaça
entrada
institut
Plaça
entrada
institut

Usos i
activitats

Aparcament als nous edificis per als residents

ACORD

SÍ

Elements

Aparcaments de bicicletes

ACORD

SÍ

Usos i
activitats

Espai per seure, reunir-se en grups, espai per
joves

ACORD

SÍ

Usos i
activitats

Pati obert, possibilitat d'utilitzar les pistes fora de
l'horari lectiu

ACORD

SÍ

Plantes
baixes

Elements

Perímetre irregular de les plantes baixes. Zones
porxades (en la zona propera al torrent, al costat
de major insolació) i possibles plantes baixes
sortints per generar terrasses amb vistes (per
exemple a prop del torrent)

ACORD

NO

Plantes
baixes
Plantes
baixes

Usos i
activitats
Usos i
activitats

Botigues d'ús quotidià (necessitats bàsiques)

ACORD

NO

Ubicar serveis variats a plantes baixes, no només
botigues

ACORD

NO

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte

Plantes
baixes

Usos i
activitats

Serveis complementaris als de l'equipament de
Can Francí

ACORD

NO

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte

Plantes
baixes

Usos i
activitats

CAP, escoles i altres serveis pels nous habitants
del centre

ACORD

NO

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte

Plantes
baixes

Usos i
activitats

Quiosc, fotocòpies, forn de pa

PROPOSTA
INDIVIDUAL

NO

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte

Plantes
baixes

Usos i
activitats

Oferta d'establiments d'hostaleria (terrasses) i
botigues

ACORD

NO

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte

Plaça
entrada
institut

NO

Observacions

Estudiat al PMUS del municipi

Està fora de les competències del projecte, però
es trasllada la proposta a les persones
responsables municipals. El projecte possibilita
aquesta opció
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte. Ve fixat en
planejament
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La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Plantes
baixes

Usos i
activitats

Es recull el plantejament que alguns dels baixos
puguin ser residencials per facilitar l'accés a
persones amb mobilitat reduïda i diversificar els
usos de les plantes baixes

PROPOSTA
INDIVIDUAL

NO

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte. Ve fixat en
planejament

Plantes
baixes

Usos i
activitats

Baixos comercials: Cal diversificar la tipologia
d'usos en els baixos

ACORD

NO

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte. Ve fixat en
planejament

Usos i
activitats

Petites fires comercials d'artesans

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Usos i
activitats

Zona propera al torrent més verda, d'estada i de
joc (menys comercial). Respectar el torrent com a
espai natural

ACORD

SÍ

Usos i
activitats

Espais de joc

ACORD

SÍ

Usos i
activitats

Espai de joc amb aigua (fonts que surten del
terra)

ACORD

SÍ

Tram
Torrent
d'en Bosc
Tram
Torrent
d'en Bosc
Tram
Torrent
d'en Bosc
Tram
Torrent
d'en Bosc

Observacions

El projecte no té competències sobre aquest
aspecte però possibilitat la realització de l'activitat

S'ubica en un altre punt (Parc)
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-

Debat temàtic 3: Torrent d'en Bosc

El debat temàtic 3 ha permès recollir aportacions al voltant de quin caràcter hauria de tenir
aquest espai, així com possibles activitats i elements a encabir-hi.
En general es concep com un espai natural recuperat per acollir i desenvolupar-hi activitats de
lleure i esportives a l’aire lliure, amb zones de passeig i estada als laterals..

La taula presenta cada una de les aportacions recollides indicant el grau de consens assolit
durant el debat, en funció de tres categories:
Aportació individual, quan aquesta no ha generat cap tipus de comentari durant el debat
ni a favor no en contra.
Acord, quan la proposta ha recollit posicionaments a favor en el grup classe o grup de
treball.
Debat obert quan s’ha generat un debat al voltant de la proposta amb posicionaments
diferenciats, sense arribar a un acord.
Cada taula incorpora també un camp amb una valoració tècnica per indicar si l’aportació està
directament relacionada amb el projecte d’urbanització i per tant podria ser incorporada al
mateix, o si per contra és una aportació que per la seva natura no pot ser recollida dins del
projecte d’urbanització.
Per últim la taula també indica si la proposta s’incorporarà al projecte d’urbanització a dur
a terme. En aquells casos que la proposta no sigui incorporada s’assenyala el motiu pel qual
no pot ser incorporada al projecte.
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La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Tema

Valoracions / Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Parc
municipal

Caràcter

Plantejar un Front fluvial intermunicipal, un projecte unitari
(tot i que es tracta de diferents projectes han de tenir punts
de connexió) que integra els diferents municipis

PROPOSTA
INDIVIDUAL

Parc
municipal

Caràcter

Mantenir un aspecte rural, no de centre urbà, sense formigó i
amb materials orgànics

ACORD

SÍ

Caràcter

Connectar la zona verda del Torrent d'en Bosch amb la zona
verda del Tenes:
- Donar-li continuïtat al parc del Tenes (bosc de pi
mediterrani)
- Crear un circuit esportiu (per córrer, fer esport, bicicletes o
caminar) que connecti amb parc del Tenes i fins la ctra. de
Granollers.

ACORD

SÍ

Elements

Tenir en compte l'accessibilitat (cadires de rodes, cotxets...)

ACORD

SÍ

Elements

Gran esplanada verda (s'ha d'intervenir poc perquè és un
torrent)

ACORD

SÍ

Elements

Espai amfiteatre (petites actuacions, cinema d'estiu...)

ACORD

SÍ

Elements

Bancs al voltant dels recorreguts

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Parc
municipal

Elements

Alguns elements esportius (gimnàstica) en relació amb el
circuit esportiu

ACORD

SÍ

Parc
municipal
Parc
municipal
Parc
municipal

Usos i
Activitats
Usos i
Activitats
Usos i
Activitats

Poder accedir fins a l'aigua

ACORD

SÍ

Guingueta

ACORD

SÍ

Espai per passejar adequat a la gent gran (accessible)

ACORD

SÍ

Espai

Parc
municipal

Parc
municipal
Parc
municipal
Parc
municipal
Parc
municipal

NO

Observacions

Està fora de les competències del
projecte, però es trasllada la
proposta a les persones
responsables municipals

S'incorpora a la zona de calistènia

Memòria del procés de participació ciutadana pel disseny dels espais públics del centre de Lliçà d’Amunt

93

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Espai

Tema

Valoracions / Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Parc
municipal
Parc
municipal
Parc
municipal
Parc
municipal

Usos i
Activitats
Usos i
Activitats
Usos i
Activitats
Usos i
Activitats

Espai destinat al jovent. Han de poder estirar-se, passar la
tarda

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Espai agradable, que convidi a quedar-se

ACORD

SÍ

celebracions a l'aire lliure (micro-festivals de música o teatre)

ACORD

SÍ

Camí de pas (bordejant el torrent) ben mantingut.

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Passeig

Elements

ACORD

SÍ

Passeig

Elements

ACORD

SÍ

Passeig

Elements

Ombra
La connexió entre el costat nord del passeig i la zona verda
ha de ser fluida i directa, gràcies al suau pendent, sense
barreres
Fonts

ACORD

Passeig

Elements

Bancs

ACORD

SÍ
SÍ

Passeig

Elements

Jocs d'aigua (tipus sortidor des del terra que s'apaguen a
l'hivern)

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Passeig

Elements

Preservar els arbres del costat sud (costat institut i
Ajuntament)

PROPOSTA
INDIVIDUAL

Passeig

Elements

Al costat sud, si hi ha desnivell entre el passeig i el torrent i
cal una protecció per possibles caigudes, ubicar bancs que
puguin fer la funció de "barana"

ACORD

Passeig

Usos i
activitats

Programació cultural al carrer per a totes les edats: contacontes, activitats esportives, mercat medieval, música o
teatre...

PROPOSTA
INDIVIDUAL

SÍ

Passeig

Usos i
activitats

Espais d'estada

ACORD

SÍ

SÍ

NO

Observacions

Es mantindran tots els exemplars
que sigui possible pel seu estat
fitosanitari excepte aquella
vegetació d'origen al·lòcton, per
donar prioritat a les comunitats de
ribera
Baranes en compliment de la
Normativa d’accessibilitat
El projecte no té competències
sobre aquest aspecte però
possibilita la realització de l'activitat

Memòria del procés de participació ciutadana pel disseny dels espais públics del centre de Lliçà d’Amunt
94

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Espai

Tema

Valoracions / Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Passeig

Usos i
activitats

Espai per estar i gaudir de la zona verda. Ben condicionat

ACORD

SÍ

Passeig

Usos i
activitats

El mercat setmanal no hauria d'ocupar aquest espai (un dels
millors del municipi) en caps de setmana. Hauria de ser un
espai que la ciutadania pugui gaudir. A més, cal preservar la
zona i l'entrada i sortida de camions no és la millor opció.

ACORD

SÍ

El projecte no té competències
sobre aquest aspecte

Passeig

Usos i
activitats

Cafeteries i bars

ACORD

SÍ

El projecte no té competències
sobre aquest aspecte

Tots els
espais

Elements

Els arbres i la vegetació formen part del patrimoni de Lliçà.
Conservar els arbres grans, el de la plaça de l'Ajuntament i
d'altres de l'entorn del Torrent.

ACORD

SÍ

Tots els
espais

Elements

Conservar la vegetació existent al torrent i als voltants. Si no
es pot conservar o se'n planta de nova, que siguin espècies
autòctones (resistents a les condicions climàtiques)

ACORD

SÍ

Observacions
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3.3.4. Propostes recollides a les sessions de debat sectorials
Les dues sessions de treball amb col·lectius (jovent i dones) que van servir per incorporar les
respectives perspectives a les propostes i aportacions recollides durant els tallers temàtics van
permetre recollir un total de 87 aportacions.
Sessió

Aportacions

Debat amb jovent adolescent

37

Debat amb dones i persones no
binàries

50

TOTAL

87

Debat amb jovent adolescent
Cal apuntar que en el debat amb jovent, les propostes recollides en els tallers temàtics per
àmbits van ser ben acollides i es va manifestar acord amb totes elles.
En general l’ambient va ser participatiu i distés i les propostes i idees recollides permeten
assenyalar que estan en sintonia amb el que es va recollir en els tallers previs, tant per les
propostes que es van fer sense conèixer aquest contingut, com per la valoració posterior
d’aquest.
Per últim es van mostrar unes imatges de realitat virtual en clau de proposta inicial de la plaça
de l’institut i les sis persones van manifestar que trobaven que era una proposta adequada tant
pels espais que es generaven i que permetien estar a diferents grups, com per la presència de
diversitat i elevada quantitat d’arbrat. També es van interessar per la solució plantejada amb
tendals per fer ombra i van trobar-la adient, sobretot pel fet que es podien moure en funció de
les necessitats.
A continuació es presenten en format de taula les diferents aportacions recollides a cada sessió
segons cada un dels espais de l’àmbit a urbanitzar.
La taula presenta cada una de les aportacions recollides indicant el grau de consens assolit
durant el debat, en funció de tres categories:
Aportació individual, quan aquesta no ha generat cap tipus de comentari durant el debat
ni a favor no en contra.
Acord, quan la proposta ha recollit posicionaments a favor en el grup classe o grup de
treball.
Debat obert quan s’ha generat un debat al voltant de la proposta amb posicionaments
diferenciats, sense arribar a un acord.
Cada taula incorpora també un camp amb una valoració tècnica per indicar si l’aportació està
directament relacionada amb el projecte d’urbanització i per tant podria ser incorporada al
mateix, o si per contra és una aportació que per la seva natura no pot ser recollida dins del
projecte d’urbanització.
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La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Espai

Tema

Valoracions / Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Eix Folch i
Torres

Caràcter

Espai de passeig, per anar en patinet, bicicleta, fer
compres, prendre alguna cosa,…, sobretot els
vespres i els caps de setmana

ACORD

SÍ

Elements

WC públics (nets)

ACORD

SÍ

Elements

Fonts públiques

ACORD

SÍ

Elements

Polvoritzadors d'aigua en alçada per baixar
temperatura ambiental

ACORD

NO

Greus problemes amb la legionel·la

Elements

Senyal de WI-FI gratuïta

ACORD

NO

Elements

Carril bici i per a patins que estigui segregat de
l'espai per a vianants

ACORD

NO

Elements

La ubicació actual del mercat municipal dels
diumenges ja es considera adient

ACORD

NO

El projecte no té competències sobre aquest
aspecte
En els carrers amb calçada separada entre
vehicles i vianants hi ha delimitat un carril per a
les bicicletes. En els carrers de plataforma única,
amb prioritat per als vianants, no. En aquests
carres la velocitat màxima per a tots els vehicles
és de 10km/h
El projecte no té competències sobre aquest
aspecte

Elements

Bancs amb sostre (porxo) per als dies plujosos

ACORD

NO

Cost econòmic i de manteniment

Usos i
activitats

Paradetes de Nadal

INDIVIDUAL

NO

El projecte no té competències sobre aquest
aspecte però possibilita la realització de l'activitat

Plaça
Ajuntament

Usos i
activitats

Fira d'atraccions (festes municipals)

ACORD

NO

El projecte no té competències sobre aquest
aspecte però possibilita la realització de l'activitat

Plaça
Ajuntament

Usos i
activitats

Festa Holly

ACORD

NO

El projecte no té competències sobre aquest
aspecte però possibilita la realització de l'activitat

Plaça de Can
Francí

Elements

Una font gran (pot estar a qualsevol de les places)

INDIVIDUAL

SÍ

Plaça entrada
institut

Caràcter

Ha de ser un espai per estar amb els amics i
passar una bona estona

ACORD

SÍ

Plaça entrada
institut

Elements

Fonts per beure

ACORD

SÍ

Eix Folch i
Torres
Eix Folch i
Torres
Eix Folch i
Torres
Eix Folch i
Torres

Eix Folch i
Torres

Eix Folch i
Torres
Eix Folch i
Torres
Eix Folch i
Torres

Observacions

A valorar, plaça intercanviador

S'ubica en un altre punt (Parc)
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La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Espai

Tema

Valoracions / Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Plaça entrada
institut

Elements

Quiosc

ACORD

SÍ

Plaça entrada
institut

Elements

Arbres que no deixin anar brutícia i/o bitxos

ACORD

SÍ

Plaça entrada
institut

Elements

Papereres

ACORD

SÍ

Plaça entrada
institut

Elements

Bancs per seure-hi

ACORD

SÍ

Plaça entrada
institut

Elements

Espai per aparcar bicicletes i patins elèctrics i que
disposin d'endolls per poder carregar-los

ACORD

SÍ

Plaça entrada
institut

Elements

Arbres amb diferents colors (no només verd)

ACORD

SÍ

Plaça entrada
institut

Elements

Elements d'ombra (tendals o porxades)

ACORD

NO

Plaça entrada
institut

Nom

Plaça de la Joventut / del Jovent

ACORD

NO

Plaça Nova

Nom

Plaça de la Joventut / del Jovent

ACORD

NO

Torrent d'en
Bosc (Parc
municipal)

Caràcter

Prendre com a model el parc de colors de Mollet
del Vallès

ACORD

NO

Torrent d'en
Bosc (Parc
municipal)

Elements

Espais de joc per a infants i també per a jovent
(llits elàstics per saltar)

ACORD

SÍ

Observacions
A l'espai situat en la confluència dels carrers
Anselm Claví i Crta. Granollers

L'ombra es generarà a partir de la massa vegetal
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables municipals
El Parc dels Colors de Mollet del Vallès té uns
entorns i condicions molt diferents. El tractament
del parc del torrent d'en Bosc està molt marcat
per la presència del torrent i la proximitat del riu
Tenes, així com la topografia, unes preexistències
que condicionen el seu caràcter únic com a
infraestructura verda a potenciar. Tanmateix, el
concepte d'espai multifuncional sí que s'ha tingut
en compte.
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La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Tema

Valoracions / Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Elements

Tirolina

ACORD

EN ESTUDI

A estudiar

Elements

Taules de pic-nic

ACORD

EN ESTUDI

A estudiar

Elements

Fonts per beure

ACORD

SÍ

Elements

Fanals

ACORD

SÍ

Elements

Arbres que no deixin anar brutícia i/o bitxos. Es
planteja que l'arbrat hauria d'estar distribuït de
manera dispersa per l'espai públic, generant molts
espais d'ombra, amb possibilitat de seure-hi a sota.
Veurien bé un entorn amb molta vegetació i amb
diferents colors de la mateixa

ACORD

SÍ

Elements

Desfibril·ladors

ACORD

SÍ

Elements

Bancs per seure-hi

ACORD

SÍ

Tots els
espais

Elements

Fonts amb brolladors per jugar amb aigua

ACORD

SÍ

Pl. Ajuntament

Tots els
espais

Observacio
ns generals

Es planteja la necessitat per a una part de la
població de poder accedir des de les
urbanitzacions a prop del nou centre en cotxe, de

DEBAT
OBERT

SÍ

El planejament fixa els espais futurs d'aparcament
de l'entorn

Espai
Torrent d'en
Bosc (Parc
municipal)
Torrent d'en
Bosc (Parc
municipal)
Tots els
espais

Tots els
espais

Tots els
espais

Tots els
espais
Tots els
espais

Observacions
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Espai

Tema

Valoracions / Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Observacions

manera que es considera que caldria poder
disposar d'espais per aparcar a un màxim de 10
minuts caminant
Tots els
espais

Elements

Elements d'ombra (tendals o porxades)

ACORD

SÍ

Tots els
espais

Elements

Pipi-can/ espai per a gossos

ACORD

NO

El projecte opta per a generar espais d'ombra
amb elements vegetals. Pèrgola a l'espai situat en
la confluència dels carrers Anselm Claví i Crta.
Granollers
Es considera que la proximitat al Parc Fluvial del
Tenes és suficient. El què si garantirà el projecte
és la bona comunicació amb el Parc del Tenes
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Debat amb dones
El debat amb dones va permetre copsar posicionaments coincidents amb bona part dels
plantejaments copsat als tallers temàtics, tot i que puntualment també es van plantejar alguns
posicionaments divergents.
Coincideixen amb el plantejament que el centre a urbanitzar ha de mantenir el caràcter de
poble, i plantegen la seva temença que el projecte d’urbanització doni peu a un creixement
massa gran i amb molts habitatges, ja que això podria condicionar el manteniment del caràcter
de poble. També posen sobre la taula la necessitat de més equipaments i serveis, sobretot si el
municipi ha de créixer tant.
Proposen que estaria bé utilitzar noms de dones (escriptores, pedagogues...). Actualment
només hi ha 2 espais amb nom de dona en tot el poble.
Les dones participants a la sessió estan d’acord amb la proposta de caràcter diferenciat per a
cadascuna de les places. Tot i així, fan alguns apunts i matisos que es descriuen a continuació.
Com a comentari general, consideren que potser totes les places són massa petites i no hi ha
cap espai suficientment gran al centre per fer esdeveniments o altres.
Plaça de l’Ajuntament
Usos: Les dones participants consideren que les propostes realitzades durant el taller temàtic
estan enfocades a usos excepcionals. Caldria pensar també què passarà en aquest espai en el
dia a dia i quins elements seran necessaris.
Elements: Proposen que, per exemple, hi hagi bancs, arbres i ombra. El paviment ha de ser
dur i llis, estan d’acord que sigui natural, i no ha de ser de llambordes. Finalment, consideren
que si hi ha trànsit d’autobusos o altres vehicles pels carrers confrontants, l’espai ha d’estar
degudament protegit per les criatures.
Plaça de Can Francí
Les veïnes mostren molt bona acceptació de les propostes realitzades durant el taller temàtic.
Estan d’acord amb les propostes sobre l’espai públic.
Plaça Nova
Usos: Consideren que hauria de ser un espai enfocat a gent adulta i jove. No caldrien espais
infantils ja que hi ha una plaça específica per això, la plaça de l’Ateneu.
Elements: Consideren que no caldrien elements de joc infantil en aquesta plaça.
Plaça de l’Ateneu
Usos: Estan d’acord en que sigui un espai principalment destinat al joc infantil.
Elements: Insisteixen sobre alguns punts a tenir en compte com que les zones de joc estiguin
en relació amb bancs i ombra, que hi hagi papereres, fonts d’aigua i jocs d’aigua i bona
il·luminació. Afegeixen que cal assegurar una bona protecció si els carrers adjacents permeten
el trànsit de vehicles a motor. També destaquen la importància de comptar amb jocs adaptats.
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Aportacions sobre l’eix Folch i Torres
Usos: Destaquen el seu caràcter d’eix comercial i s’imaginen poder anar a fer compres de roba
i sabates, a botigues especialitzades de menjar amb productes de proximitat, ecològics i
vegans.
Mobilitat: Consideren que ha de ser un eix només per a vianants. Les bicicletes i els patinets
no haurien de poder circular per aquest eix, ja que interfereix amb l’activitat comercial i de
passeig.
Aportacions sobre el torrent d’en Bosc
Usos: Estan d'acord amb les propostes d'usos (espai per joves, gran esplanada verda, espai
per micro-festivals de teatre i música i circuit esportiu).
Elements: Emfatitzen la instal·lació d’elements per fer exercici físic.
A continuació es presenten en format de taula les diferents aportacions recollides a cada sessió
segons cada un dels espais de l’àmbit a urbanitzar.
La taula presenta cada una de les aportacions recollides indicant el grau de consens assolit
durant el debat, en funció de tres categories:
Aportació individual, quan aquesta no ha generat cap tipus de comentari durant el debat
ni a favor no en contra.
Acord, quan la proposta ha recollit posicionaments a favor en el grup classe o grup de
treball.
Debat obert quan s’ha generat un debat al voltant de la proposta amb posicionaments
diferenciats, sense arribar a un acord.
Cada taula incorpora també un camp amb una valoració tècnica per indicar si l’aportació està
directament relacionada amb el projecte d’urbanització i per tant podria ser incorporada al
mateix, o si per contra és una aportació que per la seva natura no pot ser recollida dins del
projecte d’urbanització.
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Espai

Tema

Eix Folch i
Torres

Usos i
activitats

Eix Folch i
Torres

Usos i
activitats

Plaça
Ajuntament
Plaça
Ajuntament

Aportacions en clau de proposta

Espais per fer compres: roba i sabates, botigues
especialitzades de menjar, productes de
proximitat, ecològics i vegans
Eix només per a vianants. Les bicicletes i
patinets no han de poder circular per aquest eix
comercial i de passeig

Grau de
consens

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Proposta
individual

NO

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte

Acord

NO

El projecte adopta el criteri de què el carrer sigui
un espai d'ús compartit amb prioritat per al vianant

Elements

Arbrat

Acord

SÍ

Elements

Paviment llis (no llambordes)

Acord

SÍ

Plaça
Ajuntament

Elements

Les propostes dels tallers temàtics estan
enfocades a usos puntuals. Pensar també què
passarà amb la plaça en el dia a dia

Acord

SÍ

Plaça
Ajuntament

Elements

Elements de protecció del trànsit

Acord

SÍ

Plaça Ateneu

Elements

Fonts d'aigua

Acord

Plaça Ateneu

Elements

Papereres

Acord

Plaça Ateneu

Elements

Bona il·luminació

Acord

Plaça Ateneu

Elements

zona de jocs infantils amb bancs i ombra

Acord

Plaça Ateneu

Elements

Elements de protecció del trànsit

Acord

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Plaça Nova

Elements

No calen jocs infantils (Espai més enfocat a gent
jove i adulta amb terrasses de bar)

Acord

SÍ

Plaça Nova

Usos i
activitats

Que sigui un espai per gent adulta i jove. No
caldrien espais infantils ja que hi ha una plaça
específica per això (Pl. de l'Ateneu)

Acord

SÍ

Torrent d'en
Bosc (Parc
municipal)

Elements

Elements per fer exercici

Acord

SÍ

Observacions

El paviment serà similar al del carrer Major

L'espai de la Plaça de l'Ajuntament serà un espai
diàfan per a grans esdeveniments. No es preveu
trànsit de vehicles, més enllà dels serveis

S'incorporen elements amb un ús obert, que
també pot ser de joc
S'incorporen elements amb un ús obert, que
també pot ser de joc, d'aquesta manera persones
de diferents edats poden compartir l'espai en el
mateix moment
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La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Torrent d'en
Bosc (Parc
municipal)

Usos i
activitats

Estan d'acord amb les propostes d'usos (espai
per joves, gran explanada verda, espai per
micro-festivals de teatre i música i circuit
esportiu)

Acord

SÍ

Elements

Bancs

Acord

SÍ

Elements

Espais per poder prendre refrigeris

Proposta
individual

SÍ

Elements

Arbres i Ombra

Acord

SÍ

Elements

Terrasses

Acord

SÍ

Elements

Accessibilitat

Acord

SÍ

Elements

Fonts d'aigua

Acord

SÍ

Elements

Bon accés per infants amb bicicleta

Proposta
individual

SÍ

Elements

Jocs accessibles

Acord

SÍ

Elements

Bona il·luminació

Acord

SÍ

Elements

Pipi can gran amb bancs, ombra i papereres

Debat
obert

NO

Es considera que la proximitat al Parc Fluvial del
Tenes és suficient. El que sí garantirà el projecte
és la bona comunicació amb el Parc del Tenes

Elements

Skate park

NO

Existeix un actualment al costat zona esportiva

Elements

Il·luminació ecològica (s'activa amb sensors de
moviment)

Proposta
individual
Debat
obert

NO

Per al compliment RD 2010 hi ha una il·luminació
mínima a disposar

Tots els
espais
Tots els
espais
Tots els
espais
Tots els
espais
Tots els
espais
Tots els
espais
Tots els
espais
Tots els
espais
Tots els
espais
Tots els
espais
Tots els
espais
Tots els
espais

Observacions

S'estudiarà la millor ubicació, en funció de la
xarxa d'aigua
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La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Observacions

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Tots els
espais

NOMS

Estaria bé utilitzar noms de dones (escriptores,
pedagogues...), només hi ha 2 noms de dones
en tot el poble.

Acord

NO

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables municipals

Tots els
espais

Observacions
generals

Centre de joves

Proposta
individual

NO

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables municipals

Tots els
espais

Observacions
generals

Centre de dones

Proposta
individual

NO

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables municipals

Tots els
espais

Observacions
generals

Piscina municipal gran

Acord

NO

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables municipals

Tots els
espais

Observacions
generals

Gimnàs municipal gran

Proposta
individual

NO

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables municipals

Tots els
espais

Observacions
generals

Piscina climatitzada

Proposta
individual

NO

No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables municipals

Tots els
espais
Tots els
espais
Tots els
espais

Usos i
activitats
Usos i
activitats
Usos i
activitats

Anar a prendre algo

Acord

SÍ

Passejar

Acord

SÍ

Anar en bicicleta

Proposta
individual

SÍ
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La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Tots els
espais
Tots els
espais
Tots els
espais
Tots els
espais
Tots els
espais
Tots els
espais

Usos i
activitats
Usos i
activitats
Usos i
activitats
Usos i
activitats
Usos i
activitats
Usos i
activitats

Sobretot s'imaginen utilitzant l'àmbit del centre
als vespres i els caps de setmana

Acord

SÍ

Cinema d'estiu /cineforum

Acord

SÍ

Proposta
individual
Proposta
individual
Proposta
individual
Debat
obert

SÍ

Espai per joves
Bon manteniment
Exposicions artístiques a l'aire lliure
Mantenir el caràcter de poble.

Observacions

En el Parc del Torrent i/o Can Franci

SÍ
SÍ
SÍ

Tots els
espais

Usos i
activitats

Aparcament de cotxes

Acord

SÍ

Tots els
espais

Usos i
activitats

Connectar les urbanitzacions amb el centre amb
vies per anar a peu, patinet o bicicleta amb
seguretat

Acord

NO

Tots els
espais

Usos i
activitats

Activitats dinamitzades per donar vida (tallers,
activitats d'estiu)

Acord

NO

Tots els
espais

Usos i
activitats

Discoteca

Proposta
individual

NO

Tots els
espais

Usos i
activitats

Biblioteca amb horari més extens

Proposta
individual

NO

Es preveu que dins l'àmbit del projecte
d'urbanització del Centre hi hagi aparcament en
linia als carrers de la Fàbrica i Pau Claris, i una
zona a l'Av. dels Països Catalans amb la BV1432.
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables municipals
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Espai

Tema

Aportacions en clau de proposta

Grau de
consens

Tots els
espais

Usos i
activitats

Mercat municipal (edifici permanent)

Proposta
individual

Tots els
espais

Usos i
activitats

El mercat setmanal no s'hauria de traslladar.
Necessita espais d'aparcament i actualment
dóna vida als comerços de l'entorn

Tots els
espais

Usos i
activitats

Plantes baixes dedicades a consultes mèdiques,
acadèmies, locals d'exposicions

La proposta
s'incorpora al
projecte
d'urbanització?

NO
NO

Proposta
individual

NO

Observacions
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables municipals
No s'incorpora perquè està fora de les
competències del projecte, però es trasllada la
proposta a les persones responsables municipals
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3.4. Conclusions: Criteris i resum de propostes aportades per la ciutadania
Els debats i espais de participació desenvolupats durant el procés participatiu han permès
identificar posicionaments que, en general, són molt coincidents amb una idea global de com
ha de ser el nou centre de Lliçà, tot i que si aprofundim en els detalls es pugui comprovar que
s’ha copsat una elevada diversitat de propostes i possibilitats.
Una idea que és coincident en tots els espais participatius que han estat facilitats directament
pel personal tècnic de l’empresa externa de participació, és que el nou centre ha de mantenir
el caràcter de poble i afavorint la conservació de la identitat pròpia, de manera que els
nous espais siguin característics i permetin saber que estem a Lliçà d’Amunt i no a una ciutat o
a qualsevol municipi, però mantenint l’esperit de poble.
Altres qüestions que s’han de destacar són:

Caràcter dels espais públics: Sistema de places
Un aspecte que els equips tècnics responsables del projecte han plantejat per tal d’estructurar
el nou centre i dotar-lo d’aquesta identitat pròpia, és la generació de noves places que
urbanísticament puguin esdevenir espais connectors del nou centre, alhora que socialment
siguin nous espais generadors de relacions i comunitat.
En aquest sentit, tant en els debats temàtics com en la valoració realitzada pels col·lectius de
gent jove i dones es veu de manera positiva aquest plantejament que proposa que cada una de
les places de nova creació a l’espai a urbanitzar tingui un caràcter diferent però complementari
amb la resta, amb la idea de generar un sistema de places que esdevingui element d’articulació
del nou centre, amb una transició amable entre aquestes.
Cada plaça, doncs pot desenvolupar un paper determinat com el que s’exposa en el següent
gràfic, generat a partir de les aportacions de la ciutadania als debats:
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Caràcter dels espais públics: carrer Folch i Torres
Es contempla com un espai urbà pensat per al vianant, eix d’activitat quotidiana, comercial i de
passeig, amb terrasses i espais amb arbrat i ombra, amb trams diferenciats, tant físicament
com en usos, amb una part més dedicada a l'estada en el tram entre l'Aliança fins passat el
Torrent de Can Bosc, i més comercial en el tram de l'institut i fins a Can Godanya

Caràcter dels espais públics: Torrent d’en Bosc
Es concep com un espai natural recuperat per acollir i desenvolupar-hi activitats de lleure i
esportives a l’aire lliure, amb zones de passeig i estada als laterals.

Tipologia d’usos i activitats
La pluralitat d’espais de participació i de persones que han pres part als mateixos, ha donat
com a resultat una elevada diversitat de propostes. Aquesta és evident especialment si tenim
en compte que els debats autogestionats s’han desenvolupat sense referència d’allò tractat als
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debats facilitats tècnicament, donat que s’han desenvolupat en paral·lel, i per tant sense existir
cap filtre previ. Per aquesta raó, les propostes concretes per als nous espais del centre en un i
altre cas poden ser fins i tot contradictòries. Tot i així, si analitzem el sentit general de les
demandes copsades s’observen posicionaments que podrien ser complementaris i que
plantegen criteris d’intervenció i utilització del nou espai públic que poden ser inspiradors per a
la proposta de projecte d’urbanització, tot i que no sempre tinguin una relació directa amb
aquest:
Els usos proposats per als diferents espais públics a urbanitzar en els tallers facilitats
tècnicament estan molt vinculats al caràcter que s’ha definit de manera participada per a cada
un d’aquests espais i que, molt resumidament, es pot concretar així:
-

Plaça de Can Francí: activitats relaxants i de contemplació

-

Plaça Nova: lloc de trobada jove, per prendre alguna cosa

-

Plaça de l’Ajuntament: esdeveniments multitudinaris, activitats culturals, festes populars,
actuacions musicals i culturals

-

Plaça de l’Ateneu: espai de joc infantil

-

Eix Folch i Torres: eix d’activitat quotidiana i comercial i de passeig amb terrasses amb
trams diferenciats tant físicament com en usos amb una part més dedicada a l'estada en
el tram entre l'Aliança fins passat el Torrent de Can Bosc, i més comercial en el tram de
l'institut i fins a Can Godanya

-

Plaça d’entrada a l’institut: espai de trobada i estada amb les amistats (jovent)

-

Torrent d’en Bosc (parc): espai d’estada, lleure i joc, activitat esportiva, pícnic,
celebracions

-

Torrent d’en Bosc (passeig): espai per estar i gaudir de la zona verda, passeig,
terrasses

Cal afegir la visió complementaria que ha estat facilitada principalment per les escoles
mitjançant els debats autogestionats. Els infants plantegen un ús extensiu de l’espai públic amb
multiplicitat d’activitats però especialment aquelles relacionades amb l’activitat física des de la
vessant lúdica. Per aquesta raó es copsen múltiples demandes d’espais on poder fer esport al
carrer (futbol, bàsquet, tennis taula, vòlei) i espais per a fer activitats amb patins, patinets,
skates o bicicletes, o espais per fer parkour. També són múltiples les demandes d’espais de joc
per a infants amb elements actius (gronxadors, tirolines, aranyes, tobogans,...), tot i que no
deixen de banda la sol·licitud d’espais relacionals i de trobada, i fins i tots activitats relaxants,
el que demostra que les seves demandes també tenen punts de coincidència amb les
expressades per les persones joves i adultes.
Les propostes i reflexions generades durant els debats plantegen la necessitat que els nous
espais públics del centre de Lliça d’Amunt siguin espais amb vida, amb activitat
específica, però també amb activitat vital i quotidiana. Les veïnes i veïns s’imaginen en un
futur poder anar al centre de Lliçà a prendre una beguda o un gelat, a anar en bicicleta o a
passejar. S’imaginen que hi puguin trobar botigues, consultes mèdiques, acadèmies, locals
d’exposicions i locals de restauració. També que hi puguin haver exposicions artístiques a l'aire
lliure, anar a prendre una copa a la fresca o espais que ofereixin activitats culturals per
dinamitzar i donar vida als espais públics, com tallers, activitats d’estiu, cinema d’estiu o
cinefòrum. O fins i tot espais de coworking (teletreball) i també serveis municipals que puguin
ser atractors d’activitat.

Memòria del procés de participació ciutadana pel disseny dels espais públics del centre de Lliçà d’Amunt
110

Elements de l’espai públic
Les aportacions envers als elements a ubicar a l’espai públic han estat múltiples. A continuació
destaquem aquells que han estat demandats en major mesura, però també alguns altres que
destaquen perquè donen solucions a necessitats de la ciutadania en l’ús de l’espai públic.
- Llocs per seure i estar-hi: Bancs (amb formes que permetin la interrelació); bancs amb sostre
(porxo) per als dies plujosos; espais per a fer pícnic.
- Elements que generin refugis climàtics i permetin l’ús de l’espai públic en moments de calor:
Ombra natural mitjançant arbres o pèrgoles amb enfiladisses. Es planteja que l'arbrat hauria
d'estar distribuït de manera dispersa per l'espai públic, generant molts espais d'ombra, amb
possibilitat de seure-hi a sota. Arbres que no deixin anar brutícia i/o bitxos.
Paret verda vertical (Ajuntament).
Altres elements d'ombra (tendals o porxades).
Fonts amb brollador (joc).
Polvoritzadors d'aigua en alçada per baixar temperatura ambiental.
Fonts públiques per beure-hi tant per a persones com per a animals de companyia.
- Elements ornamentals: Una gran font pública ornamental; un rellotge de sol a Can Francí.
- Paviment:
Cal adaptar-lo a cada ús però es copsen demandes com generar paviments drenants;
combinar terra pavimentat amb espai verd en alguns espais; jugar amb peces petites per crear
dibuixos estil mosaic; jocs per a infants, pintats al terra.
- Elements de neteja:
Papereres, papereres amb compartiments diversos (reciclatge); contenidors d’escombraries
soterrats o no visibles.
- Elements i espais de joc i activitat física:
Tirolina (especialment al Parc del Torrent d’en Bosc); jocs infantils moguts i motrius; espais
esportius a la via pública (pistes esportives); circuit esportiu (al Torrent d’en Bosc); carril bici
segregat (a l’Eix Folch i Torres); espais per a jocs de roda (patins, skate,..); espai de parkour,
rocòdrom.
- Espais per animals de companyia i altres animals:
Pipí can; espais per a gossos; llocs per lligar el gos a la via pública; fonts per a gossos; caixes
per nius (ocells).
- Altres elements:
Enllumenat adequat a un carrer vital: amb bona il·luminació perquè es pugui passejar a l'hivern.
Enllumenat funcional però també amb ubicacions poc habituals (arran de terra).
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WC públics.
Espai per aparcar bicicletes i patins elèctrics i que disposin d'endolls per poder carregar-los.
Senyal de WI-FI gratuïta.
Desfibril·ladors.
Senyalística en Braille.
Semàfors per a persones cegues.
Habilitar parets per a fer grafittis a l’Eix Folch i Torres.

Noms per als nous espais
Pel que fa als noms per als nous espais públics, en general s’ha copsat la voluntat que siguin
noms de persones o llocs significatius del poble per recordar la memòria i la identitat del
municipi, i especialment es reclama que es fomenti l’ús de noms femenins i de dones
representatives del municipi o de la història comuna.
Per altra banda, s’han recollit propostes concretes de noms per al nomenclàtor de places i
carrers, els quals es relacionen a continuació:
Plaça Ajuntament

Plaça de la Tranquil·litat
Plaça de les Orquídies
Plaça de Lliçà
Plaça del Doctor Bonet (proposta de l'Abans)
Plaça Lliçanenca
Plaça del Centre, Plaça de Lliçà d'Amunt, Plaça
Llicenses, Plaça l'Estona

Plaça Ateneu

Plaça de Can
Francí

Plaça Nova

Places Lliçà, plaça esportiva.
Plaça Multijocs
MAITE MOMPART
(Escriptora local que explica històries del nostre
poble i participa en activitats a la nostra escola)
Plaça de l'Aliança
Plaça de l'Aliança
Plaça de l'Ateneu
Plaça de l'Ateneu
Plaça de Lliçà
Plaça dels Amics.
Plaça Esportiva
Can Japó
MAITE MOMPART
(Escriptora local que explica històries del nostre
poble i participa en activitats a la nostra escola)
Plaça de Can Francí (mantenir aquest nom)
Plaça dels colors
Plaça Natural
MAITE MOMPART
(Escriptora local que explica històries del nostre
poble i participa en activitats a la nostra escola)
Plaça de la Joventut / del Jovent
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Plaça de la Piscina
Plaça de les Ovelles
Plaça Espanyola
Plaça Familiar
Plaça entrada
institut

Plaça de la Joventut / del Jovent

Eix Folch i Torres

El carrer de Folch i Torres
Passeig lliçanenc
El Passeig del Torrent d'en Bosc
Parc de Sant Baldiri
Parc INS Lliçà
Passeig natural
El Passeig del karting

Parc Torrent d'en
Bosc

Algunes idees generadores de debat
Durant les sessions participatives s’ha copsat l’existència de debats oberts al voltant d’algunes
qüestions relacionades amb aspectes vinculats al nou centre de Lliçà, amb major o menor
relació amb el projecte d’urbanització, però que en definitiva tindran influència en la seva gestió
i en l’ús d’aquests nous espais públics.
-

Ubicació del mercat setmanal

Durant les sessions deliberatives s’ha tractat la possibilitat de modificar la ubicació actual del
mercat setmanal per tal de traslladar-lo a algun dels nous espais del centre. En general el
posicionament copsat al respecte aposta pel manteniment de la ubicació actual. Per una
banda, perquè es considera que la ubicació actual ofereix facilitats a les paradistes per accedirhi i establir-se, a més de ser positiva per a l’activitat comercial de l’entorn proper. Per altra
banda, si es valora ubicar al Passeig del Torrent d’en Bosc, es considera que és una activitat
sorollosa i d’activitat frenètica que és incompatible amb una ubicació que es vol tranquil·la i de
gaudi de l’espai, sobretot un diumenge al matí.
-

Mobilitat: presència de patins i bicicletes als nous espais

La presència de patinets i bicicletes als nous espais públics és una qüestió que ha generat
posicionaments encontrats. De manera minoritària es recullen posicionaments que preferirien
limitar l’accés a aquests espais (sobretot a l’Eix Folch i Torres) tant sols als vianants i vehicles
autoritzats. En canvi, el posicionament majoritari apunta a permetre la convivència de tot tipus
de mobilitat, tot i que s’apostaria per disposar d’espais segregats per a la circulació amb
vehicles i patinets i bicicletes, precisament per afavorir la convivència amb el vianant.
-

Mobilitat: accés als nous espais

Un aspecte que en la major part dels tallers facilitats externament ha aparegut ha estat la
preocupació de part de les persones participants de garantir una facilitat d'accés als nous
espais del centre perquè aquest sigui vital, especialment des dels barris i des d’altres municipis.
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El debat generat permet identificar que existeix certa preocupació per la disponibilitat de places
d’aparcament per accedir-hi, tot i que també existeix la percepció que aquest ha de ser un
espai on la presència del vehicle a motor ha d’estar limitada.
-

Manteniment dels nous espais

Una de les preocupacions de les veïnes és que els espais públics gaudeixin de bon
manteniment. Es recullen comentaris que indiquen que actualment ja existeixen espais verds
del municipi que no s’utilitzen per estar poc cuidats i “deixats”.
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4. Indicadors del procés participatiu
4.1. Indicadors sobre les persones que han participat
El nombre total de persones que han pres part de manera efectiva en els diferents espais i
mecanismes de participació posats a l’abast de la ciutadania ha estat de 347 persones, que es
distribueixen en els diferents espais de participació posats a l’abast de la ciutadania segons
indica la següent taula.
Espais participatius

Participants

Grup Motor

14

Sessió informativa

45

Consell d'Infants

9

Tallers temàtics

16

Tallers autogestionats

221

Tallers sectorials

13

Sessió de retorn

28

Participació en línia

1

TOTAL

347

Gènere
Es disposa d’informació sobre el gènere d’un total de 302 persones participants en el procés.
La distribució de les persones participants en funció d’aquesta variable indica que la
participació de dones ha estat superior a la dels homes. Mentre que els homes representen el
49,01% de les persones que han participat, les dones són el 50,99%.

Gènere

49,01

50,99

Femení
Masculí

Base: 302 participants
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La major presència de dones es reflecteix a molts dels espais participatius amb excepció dels
tallers autogestionats i de la sessió de retorn, en els quals la presència masculina ha estat
superior, com es pot observar a la següent taula. Cal destacar que la configuració del Grup
Motor ha estat paritària.
Gènere en
%

Grup
Motor

Consell
d'Infants

Tallers
temàtics

Tallers
autogestionats

Tallers
sectorials

Sessió
de
retorn

Participació
en línia

Femení

50,00

55,56

68,75

47,96

92,31

42,86

100,00

Masculí

50,00

44,44

31,25

52,04

7,69

57,14

0,00

Edat
La distribució de les persones participants en funció del grup d’edat indica que la participació
d’infants i joves ha estat, numèricament, la més elevada, especialment pel fet que ha pres part
l’alumnat de tres centres educatius de primària. Així doncs, dels 279 participants, un total de
224 participants són menors de 18 anys.

Edat
90,00
80,00

77,06

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00

20,00
3,23

10,00

4,30
5,02

9,68
0,72

0,00
Fins a 12
anys

De 13 a 18 19 a 30 anys31 a 50 anys De 51 a 70
anys
anys

71 anys i
més

Base: 279 participants

Si no es té en compte la participació dels infants, s’observa que la participació de les persones
joves també ha estat important, fins al punt que els menors de 31 anys participants han estat
un 32,81%, tot i que és superior la participació del col·lectiu de persones de més de 51 anys.
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Grups d'edat participants
(exclosos infants)
45,00

42,19

40,00
35,00
30,00

25,00

21,88
18,75

20,00
15,00

14,06

10,00
3,13

5,00
0,00
De 13 a 18
anys

De 19 a 30 De 31 a 50 51 a 70 anys 71 anys i
anys
anys
més

Base: 64 participants

Lloc de residència
En relació al lloc de residència de les persones participants es disposa de les dades que s’han
pogut recollir a través de les inscripcions als diferents tallers de debat dinamitzats. En aquest
sentit es comprova que entre aquestes persones el percentatge de residents als barris és el
doble que les persones que resideixen al nucli del centre de Lliçà d’Amunt.

Lloc residència
4,55

Barri

31,82

Centre
63,64

Fora del municipi

Base: 22 participants
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Afiliació a entitats
Un 76,32% de les persones que han donat resposta a aquesta qüestió estan afiliades a entitats
o associacions del municipi, de diferent índole, tot i que no han manifestat que hagin participat
en el procés com a representants de les mateixes.

Afiliació a entitats
No; 23,68

Si; 76,32

Base: 38 participants

4.2. Indicadors sobre la valoració del procés participatiu
El mecanisme posat a disposició de les participants en el procés de participació per avaluar els
diferents aspectes del procés participatiu ha estat un qüestionari d’avaluació accessible a
l’espai web del procés a participa.gencat.cat i que també ha estat distribuït entre les persones
participants a les sessions presencials desenvolupades.
El qüestionari està estructurat en els següents blocs:
-

Valoracions sobre la preparació de la sessió
Valoracions sobre l’execució de les sessions informatives i els tallers participatius
Valoracions sobre les expectatives respecte dels resultats de la sessió
Valoracions sobre l’espai web a participa.genca.cat
Valoració general
Comentaris

El qüestionari ha estat respost per un total de 34 persones. A continuació es relacionen els
resultats obtinguts:
Valoracions sobre la preparació de la sessió
En aquest apartat s’han recollit valoracions de cinc aspectes, amb indicacions en un interval el
grau d’acord (Gens, Poc, Bastant o Molt), respecte les següents afirmacions:
1. El tema de la sessió em sembla important
2. Els mitjans de difusió utilitzats per donar a conèixer el procés han estat suficients
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3. Els objectius de la sessió han estat clars des del principi
4. La convocatòria i la informació sobre la sessió s'han enviat amb prou antelació
5. Els materials d'informació previs han estat clars i adients
Els resultats obtinguts, indiquen que en general les valoracions són positives, donat que en tots
els casos almenys gairebé tres quartes parts de les participants indiquen que el seu grau
d’acord és Bastant o Molt, amb cada una de les afirmacions.
Els aspectes que han recollit pitjors valoracions i sobre els quals s’indica que caldria esperar
una millora en el futur han estat:
-

el temps d’antelació per enviar la convocatòria, aspecte respecte el qual un 26,92%
considera que no ha estat suficient,
els mitjans de comunicació per fer difusió de les sessions, aspecte que ha estat
considerat insuficient per a un 18,52% de les participants.

El següent gràfic recull els percentatges de resposta respecte cada un dels aspectes avaluats:
VALORACIONS SOBRE LA PREPARACIÓ DE LA SESSIÓ

Els materials d'informació previs han estat
clars i adients

12,50

26,92

La convocatòria i la informació sobre la sessió
s'han enviat amb prou antelació

26,92

Els objectius de la sessió han estat clars des
del principi

10,00

Molt
Bastant

43,33

20,00

30,00

Gens

48,15

3,33
0,00

62,96

Poc

25,93
18,52

El tema de la sessió em sembla important

46,15

33,33

3,70

Els mitjans de difusió utilitzats per donar a
conèixer el procés han estat suficients

58,33

29,17

40,00

50,00

53,33

60,00

70,00

Aquest apartat finalitza amb un recull d’aspectes a millorar. S’han recollit les següents
aportacions:
Millorar la difusió i informació
Fer més sessions
La preparació ha estat bé, però l’enviament previ de documentació (mapa del projecte, per
exemple) estaria bé.
La inscripció, és una mica complicada
Si fos possible, estaria bé tenir dades d'edificabilitat encara que fossin provisionals.
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Valoracions sobre l’execució de les sessions informatives i els tallers participatius
En aquests apartat s’han recollit valoracions de sis aspectes, amb indicacions en un interval el
grau d’acord (Gens, Poc, Bastant o Molt), respecte les següents afirmacions:
1.
2.
3.
4.
5.

La dinàmica de treball seguida ha estat positiva per assolir els objectius plantejats
Totes les opinions rellevants en aquesta matèria han estat representades
Els horaris de les sessions de treball han estat adequats
Els espais físics de les sessions de treball han estat adequats
Durant les sessions de treball, hi ha hagut un bon nivell de participació de les
participants
6. Els dinamitzadors han demostrat un bon nivell professional i han afavorit el debat entre
les participants
Els resultats obtinguts, indiquen que en general les valoracions són positives, donat que en tots
els casos almenys gairebé tres quartes parts de les participants indiquen que el seu grau
d’acord és Bastant o Molt, amb cada una de les afirmacions.
Els aspectes que han recollit pitjors valoracions i sobre els quals s’indica que caldria esperar
una millora en el futur han estat:
-

la dinàmica de treball, aspecte respecte el qual un 26,92% considera que no ha estat
positiva. Val a dir que la major part de valoracions recollides en aquest sentit han estat
assenyalades per persones que només han assistit a la sessió de retorn.

El següent gràfic recull els percentatges de resposta respecte cada un dels aspectes avaluats:
VALORACIONS SOBRE L’EXECUCIÓ DE LES SESSIONS INFORMATIVES I ELS TALLERS PARTICIPATIUS

Els dinamitzadors han demostrat un bon
nivell professional i han afavorit el debat
entre les participants
Durant les sessions de treball, hi ha hagut un
bon nivell de participació de les participants

Els espais físics de les sessions de treball han
estat adequats

Els horaris de les sessions de treball han estat
adequats

Totes les opinions rellevants en aquesta
matèria han estat representades

La dinàmica de treball seguida ha estat
positiva per assolir els objectius plantejats

4,00
0,00

46,15
42,31

7,69
3,85

0,00

0,00
0,00

43,48
47,83

8,70

Molt
Bastant

3,85

0,00

64,00

32,00

38,46
46,15

Poc
Gens

11,54
46,15
46,15

7,69

73,08
26,92

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

S’han recollit els següents comentaris respecte aquest apartat:
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Caldria buscar un format que impliqués a més gent
Ha estat molt bé en les condicions que teníem però presencialment guanya molt.
Ja ens hi acostumarem.

Valoracions sobre les expectatives respecte dels resultats de la sessió
En aquests apartat s’han recollit valoracions de sis aspectes, amb indicacions en un interval el
grau d’acord (Gens, Poc, Bastant o Molt), respecte les següents afirmacions:
1.
2.
3.
4.

Els resultats assolits recullen bastant la meva opinió sobre el que s'hauria de fer
S'ha arribat a conclusions concretes
La sessió ha permès aproximar i millorar la relació entre l'Administració i la ciutadania
La sessió ha incrementat la xarxa de relació de les persones que tenen interès en
aquesta matèria
5. Les aportacions han estat adients als objectius de la sessió
6. Tinc interès a participar en altres processos participatius
Els resultats obtinguts, indiquen que en general les valoracions són positives, donat que en tots
els casos almenys tres quartes parts de les participants indiquen que el seu grau d’acord és
Bastant o Molt, amb cada una de les afirmacions.
Els aspectes que han recollit pitjors valoracions i sobre els quals s’indica que caldria esperar
una millora en el futur han estat:
-

Un 21,74% de les participants consideren que la sessió ha incrementat poc la xarxa
relacional de les persones que tenen interès en la matèria,
Un 20,83% de les participants consideren que la sessió ha permès aproximar i millorar
poc la relació entre Administració i ciutadania.

El següent gràfic recull els percentatges de resposta respecte cada un dels aspectes avaluats:
VALORACIONS SOBRE LES EXPECTATIVES RESPECTE DELS RESULTAT DE LA SESSIÓ

Tinc interès a participar en altres processos
participatius
Les aportacions han estat adients als
objectius de la sessió
La sessió ha incrementat la xarxa de relació
de les persones que tenen interès en aquesta
matèria
La sessió ha permès aproximar i millorar la
relació entre l'Administració i la ciutadania
S'ha arribat a conclusions concretes

Els resultats assolits recullen bastant la meva
opinió sobre el que s'hauria de fer

50,00
45,45

4,55
0,00

0,00

45,83
45,83

8,33

0,00

0,00

21,74

39,13
39,13

Bastant
20,83

41,67
37,50

Poc
Gens

52,00
44,00

4,00
0,00
0,00
3,85

Molt

34,62

61,54

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00
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Valoracions sobre la plataforma participa.gencat.cat
En aquest apartat s’han recollit valoracions de sis aspectes, amb indicacions en un interval el
grau d’acord (Gens, Poc, Bastant o Molt), respecte les següents afirmacions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El disseny del web et sembla fàcil d'entendre i d'utilitzar
És fàcil trobar la informació al web
El llenguatge utilitzat al web és comprensible
Registrar-se al web ha estat senzill
Quan he participat en una trobada, ha estat fàcil inscriure'm
Quan he fet una proposta, m'ha estat fàcil presentar-la

Els resultats obtinguts, indiquen que en general les valoracions són positives, donat que en tots
els casos almenys tres quartes parts de les participants indiquen que el seu grau d’acord és
Bastant o Molt, amb cada una de les afirmacions.
Els aspectes que han recollit pitjors valoracions i sobre els quals s’indica que caldria esperar
una millora en el futur han estat:
-

Un 25%% de les participants manifesta que la inscripció a les trobades ha estat poc fàcil
Un 18,8% indica que h tingut alguna dificultat per al registre al web
Un 18,8% considera que el disseny del web és poc intel·ligible i fàcil d’utilitzar

El següent gràfic recull els percentatges de resposta respecte cada un dels aspectes avaluats:
VALORACIONS SOBRE LA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓ

Quan he participat en una trobada, ha estat
fàcil inscriure'm

75,00

0,00

25,00

0,00

27,27
Registrar-se al web ha estat senzill

18,18

0,00
El llenguatge utilitzat al web és
comprensible

El disseny del web et sembla fàcil
d'entendre i d'utilitzar

Tinc interès a participar en altres processos
participatius

36,36

0,00
0,00

És fàcil trobar la informació al web

63,64

Molt
Bastant

45,45
36,36

9,09
9,09

9,09

Poc
Gens

18,18
18,18

0,00

0,00

54,55

18,18

63,64

72,73
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Els comentaris recollits en relació a la plataforma virtual de participació són els següents:
La inscripció a les activitats no és fàcil
Trobo a faltar publicitat. Dubto que molta gent n’estigui assabentada de la seva
existència

Valoracions generals
En aquest apartat s’han recollit valoracions de cinc aspectes, amb indicacions en un interval el
grau d’acord (Gens, Poc, Bastant o Molt), respecte les següents afirmacions:
1.
2.
3.
4.
5.

Estic satisfet/a amb els resultats de la sessió
Estic satisfet/a amb el meu grau de participació a la sessió
La implicació i participació del conjunt de participants han estat positives
S'han assolit els objectius plantejats
He après coses que no sabia

Els resultats obtinguts, indiquen que en general les valoracions són positives, donat que en tots
els casos gairebé 9 de cada 10 persones enquestades estan bastant o molt d’acord amb les
afirmacions plantejades.
El següent gràfic recull els percentatges de resposta respecte cada un dels aspectes avaluats:
VALORACIONS GENERALS

He après coses que no sabia

S'han assolit els objectius plantejats

La implicació i participació del conjunt de
participants han estat positives

Estic satisfet/a amb el meu grau de
participació a la sessió

Estic satisfet/a amb els resultats de la
sessió

8,33
4,17

33,33

48,00
48,00

4,00
0,00

4,00
0,00

54,17

36,00

60,00

Bastant
Poc
Gens

32,00

64,00

0,00
4,00

7,41
3,70

Molt

37,04

51,85
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5. Annexos
5.1. Guia per organitzar una sessió autogestionada

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS
PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT

Guia per organitzar una sessió
autogestionada
https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt

1

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS
PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT

ABANS DE COMENÇAR
Aquest document és una guia de suport per a dur a terme sessions de treball
autogestionades és a dir, sessions organitzades de forma autònoma per la vostra
organització, entitat o col·lectiu, que permetin recollir les vostres propostes per al projecte
d’urbanització del Centre de Lliçà, en el marc del procés participatiu per al seu disseny.
Aquesta guia consta de les següents parts:
1.

2.

Què és el procés participatiu per al disseny dels espais públics del centre de
Lliçà d’Amunt?
•

Context del procés participatiu

•

Finalitat i objectius del procés participatiu

•

Possibilitats per participar en el procés participatiu

Com preparar i realitzar una sessió autogestionada a la teva entitat ?
•

Definició d’una sessió autogestionada

•

Preparem la sessió autogestionada

•

Fem la sessió autogestionada

•

Resultats de la sessió autogestionada
2
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS
PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT

01
QUÈ ÉS EL PROCÉS
PARTICIPATIU PER AL DISSENY
DELS ESPAIS PÚBLICS DEL
CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT?

3

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS
PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT

CONTEXT DEL PROCÉS PARTICIPATIU
L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) va promoure la Modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lliçà d’Amunt en l’àmbit del centre
urbà, que es va aprovar definitivament al juny de 2020.
Aquesta modificació puntual del POUM ordena els espais i els usos del nou centre
urbà del poble. Per a la redacció, es va comptar amb la ciutadania mitjançant un
procés participatiu, entre el juliol i el novembre de 2018.
Ara és el moment d’elaborar els projectes d’urbanització, i és voluntat de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i de l’INCASÒL seguir treballant de manera
col·laborativa i obrir un nou període de participació per definir com volem que
siguin els espais públics del centre.
El procés participatiu s’estendrà dels mesos d’abril a octubre de 2021, dividit en
tres fases: una informativa, una deliberativa i una última de retorn de resultats.
4
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FINALITAT I OBJECTIUS DEL PROCÉS PARTICIPATIU
La principal finalitat del procés participatiu és generar un debat que permeti recollir
idees que es puguin traslladar al projecte d’urbanització que farà posteriorment
un equip tècnic multidisciplinar, impulsant una experiència de construcció
col·laborativa de l’entorn quotidià de la ciutadania en el marc del dret a la ciutat.
Els objectius generals del procés participatiu són:
• Informar la ciutadania sobre el procés de participació, els seus espais i mecanismes,
així com comunicar els seus resultats

• Donar a conèixer quins aspectes tècnics influeixen en el disseny dels espais públics
i les infraestructures del nou Centre de Lliçà d’Amunt
• Promoure espais de deliberació i concertació ciutadana a fi d’implicar al màxim
possible la ciutadania en el procés de participació

• Debatre i generar propostes que puguin ser valorades tècnicament a fi de ser
incorporades al projecte d’urbanització
5

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS
PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT

SOBRE QUÈ DEBATREM?
El debat es centrarà en identificar quines activitats i usos imagineu que es podran
desenvolupar al nou espai públic, així com recollir propostes envers quins elements del
mobiliari urbà i quines característiques hauria de tenir el nou espai per a desenvoluparles.
Tot plegat tenint en compte la integració d’aspectes com la memòria i la identitat pròpies
(el passat), donant resposta a les necessitats de la vida quotidiana (el present) i
preveient els reptes del futur i la sostenibilitat ambiental (el futur). Aquests aspectes
s'emmarquen en el temps de vida de les persones (passat, present i futur) i en els eixos
de l’Agenda Urbana de Catalunya, document que planteja com han de ser els entorns
urbans en el marc de l’Agenda 2030, sostenibles i que permetin el benestar de les
persones.

Debatrem i ens farem preguntes sobre quins valors del patrimoni cultural, social i natural
hem de tenir en compte en el disseny dels carrers, les places i el Parc del Torrent d’en
Bosc per fer-los únics i característics, i també com el tractament d’aquests espais donarà
resposta a les necessitats de la vida quotidiana de la diversitat de persones que
desenvoluparà el seu cicle vital en el nou centre urbà. Altres aspectes que es debatran
seran com projectar espais sostenibles i resilients als efectes del canvi climàtic, incloent la
circularitat en el cicle de l’aigua i la gestió dels materials, i la eficiència en el manteniment.

6
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COM PODEM PARTICIPAR?
El procés participatiu per al disseny dels espais públics del Centre de Lliçà d’Amunt
defineix un conjunt de possibilitats per a informar-vos i participar en alguns dels canals
que s’han habilitat per a que feu arribar les vostres propostes.
Podeu trobar tota la informació i possibilitats per a participar al portal participa
gencat cat. Us recordem que per participar-hi us haureu de registrar amb un nom
d’usuari i un correu electrònic. En aquest espai està disponible la programació i els
temes de les diferents sessions, els horaris, les inscripcions prèvies per assistir a les
sessions de debat, tant si es fan online com presencials, i l’espai on fer les propostes.
Els principals espais de debat que es generaran durant els mesos de maig i juny són
sessions de debat obertes a la ciutadania i a les associacions del municipi, i també
reunions amb persones representants de col•lectius, per copsar la seva percepció
específica, especialment la del jovent i de les dones.
Amb la voluntat de facilitar la participació al màxim de persones i col•lectius, a través
de la plataforma virtual del procés s’ofereix la possibilitat de fer aportacions
individuals, mitjançant un espai de propostes, i també de realitzar sessions
autogestionades.
7

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS
PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT

02
GUIA

COM PREPARAR I FER UNA
SESSIÓ AUTOGESTIONADA A LA
TEVA ENTITAT?

8
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QUÈ SÓN LES SESSIONS AUTOGESTIONADES?
Les sessions autogestionades són sessions de treball i debat conduïdes i
dinamitzades de forma autònoma per persones, organitzacions, entitats o col·lectius
amb interès en contribuir al disseny del projecte d’urbanització del Centre de Lliçà
d’Amunt. Són sessions de treball de caràcter intern organitzades i dinamitzades
per persones de l’entitat o col·lectiu.
La finalitat és recollir les propostes de les persones que participen, de forma que
puguin ser avaluades i considerades pels equips tècnics a fi de valorar la seva
incorporació al projecte d’urbanització.
Per organitzar aquestes sessions autogestionades us proposem unes pautes que
permetin organitzar un debat estructurat que finalitzi en un recull final de les vostres
propostes, així com la consulta de diferents documents i recursos informatius
disponibles a participa.gencat.cat
No és imprescindible seguir tots els punts que us proposem, o potser preferiu
estructurar el debat d’una altra manera, però en tot cas sí que us demanem que
recolliu les vostres propostes en la Fitxa de buidament que us proporcionem,
abans del dia 22 de juny.
Al final del procés s’informarà dels resultats i els impactes que ha tingut el procés
participatiu, inclosos els que s’han generat amb aquestes sessions autogestionades.

9
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ORGANITZAR EL DEBAT – Les persones dinamitzadores
QUI DINAMITZARÀ LA SESSIÓ?
Abans de començar cal posar-se d’acord i escollir una o més persones que
condueixin i dinamitzin la sessió. Aquestes persones hauran de:
1. Organitzar el debat i la sessió. Per fer-ho, llegiu aquesta guia al complet.

2. Facilitar i dinamitzar el debat, mantenint en tot moment una posició neutral.
3. Facilitar els materials necessaris.
4. Controlar els temps de la sessió.
5. Garantir que totes les opinions són escoltades i que tothom pot expressar-se.

6. Recollir les propostes i les idees plantejades.
7. Al final de la sessió, compartir les principals idees i els resultats aconseguits.
8. Adreçar a les persones participants al qüestionari d’avaluació de la sessió
disponible al portal participa.gencat.cat.
9. Recollir les propostes indicant si són acordades o no i emplenar la fitxa de
buidament.
10. Enviar la fitxa final de propostes a participacio@edas.cat .
Si us cal informació complementària per organitzar la sessió podeu contactar
amb nosaltres a través de participacio@edas.cat

10
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PREPAREM LA SESSIÓ AUTOGESTIONADA
ELS 5 PASSOS PREVIS A LA REALITZACIÓ DE LA SESSIÓ
1. INFORMA’T AL WEB. Entreu a
https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt i exploreu la informació que
posem al vostre abast.
2. DECIDEIX EL TEU TEMA. Podeu seleccionar un, dos o tres dels tres àmbits
proposats per a debatre sobre el nou centre de Lliçà d’Amunt: Places i entorns
d’equipaments (places de l’Ajuntament, de Can Francí, Nova i de l’Ateneu), Eix
Folch i Torres, i Torrent d’en Bosc. Us recomanem que feu una sessió de treball
diferent per a treballar cada àmbit, en cas que vulgueu treballar-los de manera
independent.

3. PENSA QUI HI PARTICIPARÀ. Identifiqueu entre els vostres contactes aquelles
persones que hi puguin estar interessades i amb les quals voleu debatre.
4. DEFINEIX ON I QUAN. L’organització de les sessions donarà compliment a les
mesures de prevenció establertes per les autoritats sanitàries en el moment de la
seva realització. Us recomanem que la sessió de treball no superi les 2 hores.

5. EXPLICA-HO! Comuniqueu amb temps suficient a totes les participants potencials
els detalls de la sessió de treball i el procés participatiu en el qual s’emmarca, i
expliqueu-los què es farà dels resultats de la sessió i del procés.

11
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FEM LA SESSIÓ AUTOGESTIONADA
PREMISSES ABANS DE COMENÇAR
Es recomana compartir amb les persones participants quines seran les premisses del
debat per tal de participar des d’una posició constructiva. Aquestes premisses són:
•

Tots i totes som experts d’allò que venim a debatre. Les respostes són dins nostre.

•

S’han de respectar totes les opinions i donar espai i temps a tothom.

•

S’ha d’evitar que algunes persones puguin monopolitzar el debat, mirant d’oferir de
manera explícita a tothom la possibilitat de parlar.

•

Hem de limitar-nos als continguts i objectius definits.

•

Cal disponibilitat per escoltar i aprendre.

•

Busquem propostes compartides, no cerquem convèncer ningú.

•

Recollirem els consensos i també els dissensos, en cas que s’expressin visions
diferents.

•

Les propostes no són vinculants, però sí determinants. L’administració competent
donarà compte dels impactes que han tingut, indicant si han estat incorporades al
projecte d’urbanització. En cas de no ser incorporades es donarà una explicació
motivada d’aquest fet.

12
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FEM LA SESSIÓ AUTOGESTIONADA
ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ AUTOGESTIONADA
L’estructura de les sessions autogestionades consta de 3 moments:

BENVINGUDA

REFLEXIÓ I
DEBAT

CONCLUSIONS
I FITXA

Format: Recomanem treballar en grups de fins a 10-12 persones. Si hi ha més
participants, podeu separar en grups el treball (en el treball grupal i de reflexió).
Durada: Recomanem realitzar sessions de treball d’un màxim de 2 hores.
Material necessari: A part dels materials que expliquen el procés i l’àmbit
d’intervenció a la vostra disposició a la plataforma participa.gencat.cat, us recomanem
disposar d’un suport físic en el qual la persona dinamitzadora prendrà nota de les
aportacions en els moments de posada en comú. Pot ser un bloc de notes o un
paperògraf a la vista de tothom.

13
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FEM LA SESSIÓ AUTOGESTIONADA

1. BENVINGUDA I PRESENTACIÓ DE LA SESSIÓ – 20 MINUTS
•

Presentació del dinamitzador/a.

•

Breu contextualització del projecte.

•

Objectius del projecte i de la sessió autogestionada.

•

Continguts que es treballaran.

•

Impacte de la vostra participació.

•

Regles de la sessió, estructura i com es desenvoluparà la sessió.

Recomanem que la persona dinamitzadora realitzi una ronda de presentació amb
totes les persones participants abans d’iniciar la fase de treball per tal de promoure i
facilitar la participació posterior dels participants.

14
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FEM LA SESSIÓ AUTOGESTIONADA – Els àmbits de debat
2. TREBALL GRUPAL I DE REFLEXIÓ – 70 MINUTS
Tot i que cal tenir en compte l’espai públic a urbanitzar com un sistema en el qual els
diferents àmbits estan interrelacionats, podeu debatre en diferents sessions de treball sobre
els següents. Si ho preferiu, també podeu debatre només sobre un d’ells :
• Places i entorns dels equipaments
• Eix cívic Folch i Torres
• Eix Torrent d’en Bosc

Un cop hagueu identificat l’espai sobre el qual voleu debatre, podeu estructurar el debat en
base als següents aspectes:
Pas 1. Reflexió individual durant 5 minuts per identificar QUÈ FAREM a l’espai públic?
Des de l’experiència individual, es demanarà reflexionar per identificar possibles activitats i
usos que donin resposta a les necessitats de la VIDA QUOTIDIANA de la població.
1.1. Posada en comú durant 15 minuts per recollir les aportacions. Debat sobre les
diferents aportacions, tenint en compte que les activitats proposades han de poder ser
compatibles a l’espai públic. Recull de les activitats proposades. Finalitzeu fent un resum i
verificant que les conclusions són compartides per tothom.
15
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FEM LA SESSIÓ AUTOGESTIONADA – Els àmbits de debat
2. TREBALL GRUPAL I DE REFLEXIÓ – 70 MINUTS
Pas 2. A partir dels usos identificats Reflexió individual durant 5 minuts per identificar
QUIN CARÀCTER haurà de tenir cada ESPAI/PLAÇA en el conjunt de l’espai a
urbanitzar? Per a fer-ho, partirem de la relació amb la resta de l’espai i amb els
equipaments annexos a fi de conferir-li una IDENTITAT pròpia, incorporant també els
valors de la MEMÒRIA compartida.
2.1. Posada en comú durant 10 minuts per recollir les aportacions. Debat sobre les
diferents aportacions. Recull de les activitats proposades. Finalitzeu fent un resum i
verificant que les conclusions són compartides per tothom.

Pas 3. Reflexió individual durant 5 minuts per identificar AMB QUÈ i COM ho volem
fer? Reflexionarem sobre quins elements urbans ens permetran desenvolupar aquestes
activitats i quines característiques hauran de tenir aquests espais per adaptar-se als
REPTES DE FUTUR que suposen la sostenibilitat ambiental i els efectes del canvi
climàtic.
3.1. Posada en comú durant 15 minuts per recollir les aportacions. Debat sobre les
diferents aportacions. Recull de les activitats proposades. Finalitzeu fent un resum i
verificant que les conclusions són compartides per tothom.
16
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FEM LA SESSIÓ AUTOGESTIONADA – Els àmbits de debat
2. TREBALL GRUPAL I DE REFLEXIÓ – 70 MINUTS
Pas 4. Reflexió individual durant 5 minuts per identificar QUINS NOMS proposem per
aquests espais?, amb una mirada específica a la incorporació d’elements del PASSAT i
dels valors compartits del patrimoni cultural, social i natural.

4.1. Posada en comú durant 10 minuts per recollir les aportacions. Debat sobre les
diferents aportacions. Recull de les activitats proposades. Finalitzeu fent un resum i
verificant que les conclusions són compartides per tothom.

NOTA: Recordeu que heu de traslladar el resultat dels debats a la fitxa de
buidament.
Us
demanem
que
ens
indiqueu
si
les
propostes
són
consensuades/acordades pel grup o si es tracta de propostes no consensuades.

17
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PROPOSTA DE TEMES PER DEBATRE
En aquest quadre trobeu una proposta de temes per treballar, ampliat a la Fitxa de suport.
Àmbits de debat

Possibles temes per treballar

Places i entorns
d’equipaments

-

Eix Folch i Torres

-

Torrent d’en Bosc i
espais verds

-

-

Quines ACTIVITATS creieu que s’han de poder fer a les places? Penseu en les
NECESSITATS del dia a dia vostres i també en les dels vostres familiars i coneguts.
En el cas de la plaça de Can Francí, quins usos podria tenir l’equipament vinculats a aquests
activitats de l’espai públic?
Quines CARACTERÍSTIQUES/CARÀCTER han de tenir les places? (Accessible/ tranquil·la/
Oberta/ Ombrejada/ Segura/ Confortable/ Divertida/ Compartimentada/ Compartida,... )
Quins ELEMENTS creieu que són necessaris per a què tingui aquestes característiques?
(Paviment, Vegetació, Enllumenat, Mobiliari, Jocs,...)
Posem-li NOMS
Quines ACTIVITATS considereu que s’han de poder fer a l’Eix Folch i Torres?
Quines CARACTERÍSTIQUES/CARÀCTER ha de tenir aquest espai? (Accessible/ Segur/
Tranquil/ Obert/ Ombrejat/ Confortable/ Divertit/ Compartimentat/ Compartit,... )
Quins ELEMENTS creieu que són necessaris per a què tingui aquestes característiques?
(Paviment, Vegetació, Enllumenat, Mobiliari, Jocs,...)
Quines ACTIVITATS s’han de desenvolupar en el Torrent d’en Bosc?
Quines CARACTERÍSTIQUES/CARÀCTER ha de tenir el parc? (Accessible/ Segur/ Tranquil/
Obert/ Ombrejat/ Confortable/ Divertit/ Compartimentat/ Compartit,... )
Quins ELEMENTS creieu que són necessaris per a què tingui aquestes característiques?
(Paviment, Vegetació, Enllumenat, Mobiliari, Jocs,...)
Posem-li NOM

18
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FEM LA SESSIÓ AUTOGESTIONADA

3. PLENÀRIA I CONCLUSIONS – 20 MINUTS
Un cop fet el debat, les participants s’agrupen (en cas d’haver fet grups de treball) per
tal de fer el tancament de la sessió:
•

S’exposen i es posen en comú les idees dels grups, o la idea del grup.

•

El dinamitzador/a verifica que s’han recollit correctament les propostes i idees.

•

El dinamitzador/a conclou la sessió, agraeix la participació i indica als participants
que se’ls enviarà una còpia del material recollit.

•

Per últim, la persona dinamitzadora facilita l’enllaç del qüestionari de valoració de
la sessió, disponible a:

https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt/f/3109/

19
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RESULTATS DE LA SESSIÓ AUTOGESTIONADA
•

Cal que el dinamitzador/a ompli la Fitxa de buidament de les sessions
autogestionades amb les idees recollides. Us demanem que ens indiqueu si les
propostes són consensuades/acordades pel grup o si es tracta de propostes no
consensuades. Si són consensuades les podeu marcar de color verd i si no són
consensuades les podeu marcar de color vermell.

•

Aquest document es farà arribar posteriorment a les persones participants perquè
tinguin constància del que s’ha recollit a la sessió on han participat.

•

Aquest document també s’ha de lliurar a l’empresa dinamitzadora del procés
participatiu, abans del 22 de juny, a l’adreça de correu electrònic
(participacio@edas.cat)

•

Us ho agrairem molt si també podeu fer-nos arribar alguna foto de l’activitat que
heu desenvolupat.

•

Ens agradaria que les persones dinamitzadores poguessin també omplir el
qüestionari de valoració de la sessió.

20
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5.2. Fitxa de suport per als debats autogestionats

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY
DELS ESPAIS PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT

Fitxa de suport de les sessions autogestionades

Aquest document vol facilitar a la persona dinamitzadora imatges relacionades amb l’àmbit
d’intervenció, així com exemples de diferents aspectes relacionats amb l’espai públic, que us
poden servir de model per fer les vostres propostes, en cas que vulgueu utilitzar alguna
referència. De totes maneres, no volem que aquests materials puguin condicionar les vostres
propostes. Tant sols són elements que us oferim per si us poden servir per imaginar el nou centre
de Lliçà d’Amunt.
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L’ESPAI A URBANITZAR
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L’ESPAI A URBANITZAR: EL NOU CENTRE DE LLIÇÀ

Aquest és l’àmbit sobre el qual s’actuarà per transformar-lo en el nou
centre de Lliçà d’Amunt

4
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L’ESPAI A URBANITZAR: EL NOU CENTRE DE LLIÇÀ

Aquesta és la proposta del nou centre, amb la situació de les futures illes
d’habitatges (color marró), els equipaments (color blau) i l’espai públic. 5

Memòria del procés de participació ciutadana pel disseny dels espais públics del centre de Lliçà d’Amunt
136

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

POLIESPORTIU
CAN MALÉ
ESCOLA

ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ

POLICÍA LOCAL
L’ALIANÇA

CAN FRANCÍ

CAN GUADANYA

C. de Folch i Torres

AJUNTAMENT

INSTITUT

Av. dels Països Catalans

SKATE PARK

PISCINA
CAMP DE FUTBOL
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ

PLAÇA DE L’ATENEU

PLAÇA DE CAN FRANCÍ

PLAÇA NOVA
TORRENT D’EN BOSC

PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

EIX FOLCH I TORRES
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ELS ESPAIS A DEBAT
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS
PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT

ELS ESPAIS A DEBAT DEL NOU CENTRE DE LLIÇÀ

Àmbit del carrer Folch i Torres i espais adjacents
7

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS
PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT

ELS ESPAIS A DEBAT DEL NOU CENTRE DE LLIÇÀ

Àmbits de les places del centre
8
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS
PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT

ELS ESPAIS A DEBAT DEL NOU CENTRE DE LLIÇÀ

Àmbit del parc del torrent d’en Bosc
9

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS
PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT

EL VOSTRE NOU CENTRE DE LLIÇÀ

11
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QUÈ HEM DE TENIR EN COMPTE A L’HORA DE FER LES PROPOSTES?
El projecte s’emmarca en l’Agenda urbana 2030, un marc per revertir els efectes del canvi climàtic i, en
un futur proper, aconseguir ciutats més sostenibles, resilients i amb major benestar per les persones. En
aquest sentit els espais a urbanitzar hauran de seguir les directrius establertes per l’Agenda Urbana de
Catalunya i el planejament urbanístic vigent. En el cas del centre de Lliçà d’Amunt, això es veuria reflectit
en les següents accions:


Prioritat de vianants, bicicletes i transport públic (entendre el centre com una illa de vianants)



Limitació de la velocitat a tots els carrers inclòs l’eix BV-1432 a 30 km/h i a 10 km/h al carrer
Folch i Torres



Pendents suaus dels carrers per facilitar la mobilitat a peu i en bicicleta i l’accessibilitat



Accés restringit als aparcaments privats de les edificacions des dels vials secundaris



Energia elèctrica (limitar el consum)



Cicle de l’aigua: recollida i aprofitament d’aigües pluvials per al reg dels espais verds i recàrrega
del freàtic



Restaurar el Torrent d’en Bosc preservant les espècies arbòries existents i preservant la
biodiversitat



Tractament dels espais lliures com a infraestructura verda per preservar la biodiversitat, integrar
els flux del cicle de l’aigua i reduir l’efecte d’illa de calor



Es mantindran les visuals de l'església romànica parroquial de Sant Julià des de la plaça central
de Can Francí
A l’hora de definir els usos i activitats als nous espais cal tenir en compte els equipaments
existents al voltant dels mateixos (Ajuntament, Can Francí, L’Ateneu, l’Institut,...) i el que es pot
fer ara o es podria fer en el futur en aquests.
A la Plaça de l’Ateneu s’ha de tenir en compte que la placeta amb jocs infantils d'Anselm Clavé
acabarà desapareixent amb el temps, perquè té qualificació d'equipament
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REFERÈNCIES PER AL DEBAT
1. DEBAT PER IDENTIFICAR ACTIVITATS I USOS A DESENVOLUPAR EN ELS NOUS
ESPAIS: PLACES, EIX FOLCH I TORRES I TORRENT D’EN BOSC
Per tal de dissenyar tots els espais del nou centre, us demanem que penseu i ens digueu quines activitat
de l’activitat quotidiana creieu que s’han de poder desenvolupar. Aquí us oferim alguns exemples, tot i
que podeu afegir tots aquells que vosaltres considereu. Durant el debat podeu tenir en compte, que
després caldrà veure com es poden fer compatibles.

... entre d’altres!
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2. QUIN CARÀCTER haurà de tenir cada ESPAI/PLAÇA en el conjunt de l’espai a urbanitzar?
A partir dels usos identificats prèviament i tenint en compte la relació amb la resta dels espais i amb els
equipaments annexos podeu pensar i fer propostes sobre com conferir una IDENTITAT pròpia a les
diferents places i espais, incorporant també els valors de la MEMÒRIA compartida. Cal tenir present que
l’espai urbà és un sistema en el que cada lloc compleix diferents funcions que complementen a les que
es desenvolupen a la resta d’espais. Per aquesta raó quan us demanem que debateu sobre el caràcter
dels nous espais, volem que penseu quina podria ser la funció principal de cada una de les places, i que
la fa diferent a la resta. Definim la identitat/el caràcter de cada plaça tenint en compte la relació amb els
equipaments annexos: Ajuntament, Can Francí, Ateneu l’Aliança,...
Us facilitem algunes imatges per si necessiteu disposar d’idees.
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3. DEBAT PER IDENTIFICAR ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ I CARACTERÍSTIQUES DE
L’ESPAI: PLACES, EIX FOLCH I TORRES I TORRENT D’EN BOSC
A partir de les activitats i usos que heu identificat, us demanem que penseu i feu propostes sobre
elements de mobiliari urbà que permetran desenvolupar-les, així com en les seves característiques,
pensant en la sostenibilitat ambiental i en la necessitat d’adaptar-se i fer front al canvi climàtic. Alguns
exemples poden ser els següents:
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... i molts d’altres!
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5.3. Fitxa de buidament dels debats autogestionats

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY
DELS ESPAIS PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT

Fitxa per recollir les propostes de les sessions
autogestionades

DADES DE L’ENTITAT/ORGANITZACIÓ
Nom de l’entitat/organització:
Persona de contacte:
Tef. de contacte:
Correu electrònic de contacte:
Data:

PODEU INDICARSI LES PROPOSTES SÓN CONSENSUADES , ESCRIVINT-LES EN COLOR VERD
SI LES PROPOSTES NO SÓN CONSENSUADES ESCRIVIU-LES EN COLOR VERMELL.
GRÀCIES
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PROPOSTES DEL DEBAT

Àmbit de debat: PLACES I ENTORNS DELS EQUIPAMENTS
PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
Usos i activitats

Caràcter de l’espai

Característiques
Mobiliari

Il·luminació

Jocs

Vegetació i ombra

Paviments

Fonts d’aigua

Elements singulars/representatius

Animals de companyia i fauna local

Altres elements

Posem-li nom!
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Àmbit de debat: PLACES I ENTORNS DELS EQUIPAMENTS
PLAÇA NOVA
Usos i activitats

Caràcter de l’espai

Característiques
Mobiliari

Il·luminació

Jocs

Vegetació i ombra

Paviments

Fonts d’aigua

Elements singulars/representatius

Animals de companyia i fauna local

Altres elements

Posem-li nom!
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Àmbit de debat: PLACES I ENTORNS DELS EQUIPAMENTS
PLAÇA DE CAN FRANCÍ
Usos i activitats

Caràcter de l’espai

Característiques
Mobiliari

Il·luminació

Jocs

Vegetació i ombra

Paviments

Fonts d’aigua

Elements singulars/representatius

Animals de companyia i fauna local

Altres elements

Posem-li nom!
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Àmbit de debat: PLACES I ENTORNS DELS EQUIPAMENTS
PLAÇA DE L’ATENEU
Usos i activitats

Caràcter de l’espai

Característiques
Mobiliari

Il·luminació

Jocs

Vegetació i ombra

Paviments

Fonts d’aigua

Elements singulars/representatius

Animals de companyia i fauna local

Altres elements

Posem-li nom!
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Àmbit de debat: Eix Folch i Torres
Usos i activitats

Caràcter de l’espai

Característiques
Mobiliari

Il·luminació

Jocs

Vegetació i ombra

Paviments

Fonts d’aigua

Elements singulars/representatius

Animals de companyia i fauna local

Altres elements
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Àmbit de debat: Torrent d’en Bosc
Usos i activitats

Caràcter de l’espai

Característiques
Mobiliari

Il·luminació

Jocs

Vegetació i ombra

Paviments

Fonts d’aigua

Elements singulars/representatius

Animals de companyia i fauna local

Altres elements

Posem-li nom!
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