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FITXA TÈCNICA 

Títol del projecte: Taller de Barri sobre el Projecte d’Intervenció Integral de Nucli Antic. Roda de Ter. 

Promou el procés: Ajuntament de Roda de Ter. 

Col·labora: Diputació de Barcelona (GSHUA i Oficina de Participació Ciutadana) 

Objectiu: Generar una diagnosi i propostes d’actuació al barri en el marc del disseny del Projecte d’Intervenció 

Integral del Nucli Antic de Roda de Ter. 

Data: 22 de febrer de 2009 de 10:00h a 14:00h. 

Lloc de realització: Porxada de Can Planoles. Nucli Antic. Roda de Ter. 

Adreçat a: Obert a tota la ciutadania, amb especial esment de la convocatòria dels veïns i veïnes del Nucli 

Antic i les entitats del municipi.  

Nombre de participants:  50 

Eïnes utilitzades: Debats grupals de diagnosi i línies d’actuació (aportacions per targes).  

Suport tècnic: GMG Gestió i Participació  
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INTRODUCCIÓ 
 
L’Ajuntament de Roda de Ter ha manifestat la seva voluntat d’esperonar una millora integral del 
barri de Nucli Antic, en aquest sentit, està redactant el “Projecte d’Intervenció Integral” (PII) que 
presentarà a la convocatòria de la Generalitat de suport als projectes d’intervenció en àrees 
urbanes d’atenció especial.  
 
En aquest context, realitza un taller de barri per tal d’implicar els agents socials del territori en el 
disseny del projecte.  
 
En el moment en que es realitza el taller de barri la redacció del projecte es troba en una fase 
embrionària. S’han realitzat alguns treballs d’anàlisi i es comencen a apuntar les línies 
estratègies i les propostes d’actuació. La participació ciutadana, aleshores, es planteja en el 
sentit de complementar els elements de diagnosi, detectar les necessitats sentides per la 
ciutadania respecte al Nucli Antic; així com definir, conjuntament amb la ciutadania, les línies 
estratègiques que ha de seguir el Projecte d’Intervenció Integral i les actuacions que es podrien 
fer per desenvolupar-les.  
 
El present document recull els resultats d’aquest taller de barri que vehicula la participació 
ciutadana en la fase de disseny del Projecte d’Intervenció Integral.  
 
1. OBJECTIUS 
 
El taller perseguia els següents objectius: 
 

 Introduir metodologies participatives en el disseny del Projecte d’Intervenció Integral del 
barri de Nucli Antic. 

 
 Implicar la ciutadania en el Projecte d’Intervenció Integral del barri de Nucli Antic.  

 
 Estimular la reflexió comunitària sobre les necessitats del barri. 

 
 Prioritzar les línies estratègiques necessàries per impulsar una millora integral al barri. 

 

 
Presentació 
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2. PROGRAMA 
 
10.00h Benvinguda institucional, a càrrec d’Albert Serra, regidor d’urbanisme de Roda de Ter. 

Presentació per part de l’equip redactor del Projecte d’Intervenció Integral del barri de 
Nucli Antic, GMG Plans i Projectes, a càrrec de Joan Badia i Anna Costa, arquitectes; i 
Antònia Amengual, politòloga. 
Presentació de les dinàmiques del taller, a càrrec d’Antònia Amengual 

10.45h Debat 1: Diagnosi del Nucli Antic (Treball en petits grups). 
12.00h Pausa-cafè 
12.30h Debat 2: Propostes d’actuació al Nucli Antic (Treball en petits grups). 
13.30h Plenari.  
 Posada en comú de les conclusions de cada grup 
 Debat 
14.00h Conclusions i cloenda 
 
3. CONVOCATÒRIA 
 
El taller era obert a tota la ciutadania, amb especial esment als agents del barri de Nucli Antic: 
ciutadania a títol individual, comerciants i entitats.  

Per convocar els veïns i veïnes es va enviar una carta a cada una de les llars de l’àmbit. Les 
entitats es varen convocar a través de trucades. Així mateix, es va penjar 60 cartells arreu de 
l’àmbit. 

4. METODOLOGIA 
  
Per assolir els objectius plantejats, garantir la qualitat del procés deliberatiu i facilitar l’assoliment 
de consensos, es va dividir el taller en diferents parts. 
 
Inicialment, el regidor d’urbanisme, Albert Serra, va explicar els objectius de l’Ajuntament de 
Roda de Ter amb la presentació de la candidatura del Nucli Antic a la convocatòria per a 
l'atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial, coneguda com a Llei de Barris. I la 
importància que el projecte compti amb la implicació de la ciutadania.  
 
L’equip redactor va fer una presentació informativa sobre: 1) El Projecte d’Intervenció Integral: 
Què és? A qui es dirigeix? Quines actuacions són finançables? Quines no ho són? 2) Els 
resultats de l’anàlisi de la situació del Nucli Antic i 3) Línies estratègiques de la intervenció al 
Nucli Antic.  
 
Posteriorment, es va explicar la dinàmica del debat i els passos previstos per tal d’incloure la 
participació al Projecte d’Intervenció Integral.  
 
Aleshores, es varen formar 2 petits grups de debat d’unes 20 persones cada un amb la finalitat 
d’elaborar una diagnosi del barri de Nucli Antic. Cada grup va consensuar quins eren els 3 
principals aspectes positius i quins eren els 3 principals aspectes negatius. 
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Després d’un pausa, en una segona part, els mateixos dos grups varen debatre sobre l’objectiu 
global del Projecte d’Intervenció Integral completant la frase “volem un barri...”. 
Posteriorment, es varen proposar les actuacions que hauria de contemplar el Projecte 
d’Intervenció Integral per tal d’assolir aquests objectius. Cada grup havia consensuat cinc línies 
d’actuació.  
 
Les conclusions de la diagnosi, l’objectiu i les propostes d’actuació es varen portar al plenari i es 
varen exposar a l’altre grup per tal de poder-les debatre. 
 
Finalment, es va fer l’acte de cloenda agraint la tasca realitzada per totes les persones que 
varen assistir al taller i recordant el compromís de l’ajuntament de continuar impulsant la 
participació ciutadana.   
 

    
Presentació informativa 

 

           
Grups de debat 

 

              
Plenari. Presentació de resultats 
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5. SÍNTESI DE RESULTATS 
 
DIAGNOSI 
 
Principals aspectes positius del barri: 
 
 Serveis i equipaments existents a la part est del Nucli Antic. 
 Patrimoni arquitectònic, cultural i natural (pont vell, La Blava, riu Ter, etc). 
 Dinamisme de les entitats. 
 Emplaçament estratègic per la centralitat del barri i per la proximitat de Roda de Ter respecte 

Vic. 
 
Principals aspectes negatius del barri:  
 
 Mal estat dels habitatges.  
 Infraestructures amb deficiències que suposen un risc (mal estat del pont, cablejat aeri, etc).  
 Problemes de mobilitat tant per als vianants com per al trànsit rodat.  
 Barreres arquitectòniques.  
 Manca de model de barri. 

 
OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 
 Cohesió social i solidaritat. 
 Posar en valor el patrimoni arquitectònic, cultural i natural. 
 Rehabilitació dels habitatges i millora del paisatge urbà. 
 Millora de la seguretat. 
 Pacificació del trànsit, prioritat invertida a favor del vianant. 
 Implicació i participació de la ciutadania. 
 Foment del civisme i la convivència. 
 Millora de l’accessibilitat i la mobilitat. 
 Integració en el conjunt del poble. 
 Dinamisme econòmic. 
 Foment de l’activitat cultural. 
 Desenvolupar el potencial de turisme cultural i natural. 
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PROPOSTES D’ACTUACIÓ 
 
 Programa de foment del civisme: implantar la figura de l’agent cívic, educació en valors 

adreçada a la infància, campanya de sensibilització adreçada a tota la ciutadania. 
 Millora i manteniment del mobiliari urbà (papereres, hidrants, etc.). 
 Millora de l’enllumenat. 
 Foment de la participació ciutadana i el voluntariat: crear una Associació de Veïns, que el 

veïnat participi en el seguiment del projecte, desenvolupar mecanismes per recollir les 
aportacions ciutadanes, etc. 

 Reordenar la mobilitat a favor del vianant: ampliar voreres, reduir la velocitat dels vehicles, 
regular l’estacionament, aconseguir noves places d’aparcament, etc. 

 Rehabilitació de façanes i regulació del paisatge urbà tot donat valor al patrimoni 
arquitectònic.  

 Rehabilitació del pont vell. 
 Foment d’espais i activitats culturals (lligat amb la recuperació de la Blava). 
 Millora de la seguretat ciutadana i la seguretat vial: incrementar la vigilància. 
 Donar a conèixer el municipi i atreure visitants. 

 
AVALUACIÓ DEL TALLER PER PART DE LA GENT QUE HI HA PARTICIPAT 
 
El taller ha tingut una molt bona valoració per part de les persones que han participat, tant per 
l’organització com per la presentació i el funcionament dels grups de debat. En general, el taller 
es valora amb una mitjana de 8 sobre 10. 
 
Es valora positivament el fet mateix de poder participar, que el veïnat s’impliqui i poder 
intercanviar opinions.  
 
Entre els aspectes a millorar hi ha l’assistència, que diverses persones consideren que hauria 
d’haver estat més nombrosa. La durada, que molts participants consideren massa llarga. I també 
hi ha algunes opinions en el sentit que els debats han sortit del tema a tractar.  
 
Les persones que han participat volen deixar clara la necessitat de seguir participant i poder fer 
un seguiment de l’evolució del projecte. 
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6. CONCLUSIONS DELS GRUPS DE DEBAT 
  

A) DIAGNOSI 

 ASPECTES POSITIUS ASPECTES NEGATIUS 
Passeig del riu Ter. Barreres arquitectòniques (restes d'obres 

públiques, voreres estretes, manca rampa a la 
plaça Major). 

Molts serveis i equipaments en la part est  
(biblioteca, teatre, museus, etc).  

Estat deficient de les infraestructures i el 
mobiliari urbà (fils elèctrics, enllumenat, pont i 
manca de papereres). 

El jaciment de l’Esquerda que atreu 
visitants al Roda de Ter. 

Mal estat dels habitatges (façanes, canaleres, 
teulades, antenes parabòliques).  Gr

up
 ve

rm
ell

 

 Incivisme (velocitat dels cotxes i motos, 
caques de gossos, manca de regulació del 
trànsit). 

Serveis i equipaments. Manca de model de barri (rehabilitació mal 
concebuda, manca d’informació, no consens 
entre els partits polítics). 

Fet cultural (vitalitat cultural, 
associacionisme). 

Falta de manteniment (mobiliari, cablejat, 
incivisme, plaga de gavians i coloms). 

Patrimoni arquitectònic Dèficit d’aparcaments Gr
up

 ve
rd

 

Situació estratègica (proximitat serveis, 
centre històric). 

 

 

B) OBJECTIUS 

 

Grup 
Vermell 

 
Volem un barri cohesionat, arquitectònicament bonic, segur pel vianant i conegut 
arreu.  
Volem un barri on tothom s'impliqui per tal que hi hagi civisme (neteja, tranquil·litat 
i ordre) i accessibilitat. 
 

 

Grup  
Verd 

 
Volem un barri net i habitable; rehabilitat i amb edificis dignes.  
Volem un barri accessible i amb més aparcaments.  
Volem un barri segur i amb protecció.  
Volem un barri integrat al poble, amb diversitat de serveis, accés a les noves 
tecnologies i que permeti guanyar-se la vida. 
Volem un barri participatiu i amable, on s’ajudi a tothom que ho necessiti. 
 



 
C) PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

CAMP 1. Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 
Mobiliari urbà: hidrants, llums, papereres 
Els carrers són massa foscos i calen més papereres. Alhora, els projectes d’urbanització 
haurien d’incloure la previsió d’hidrants. 
CAMP 2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis. 
Rehabilitació de façanes i regulació del paisatge urbà 
Actuacions per millorar l’estètica i la seguretat dels habitatges. Com a principals elements a 
rehabilitar destaquen les façanes, canaleres, teulades i antenes.  
També es proposa fer una normativa per regular el paisatge urbà. En aquest sentit, es 
considera que caldria retirar les antenes parabòliques o la roba estesa als balcons.  
Ajudes per a la rehabilitació de façanes 
Es comenta l’actual degradació dels habitatges i es proposa la necessitat de fomentar-ne la 
seva rehabilitació mitjançant ajudes. 
Conservació i recuperació del patrimoni cultural i arquitectònic 
Actuar per la conservació i recuperació de diversos elements arquitectònics emblemàtics (pont 
vell, capelles, creus, La Blava, edificis catalogats, etc) donant-los un ús compatible amb el seu 
valor patrimonial.  
CAMP 7. Programes per a la millora social, urbanística i econòmica 
Programa per al civisme (agent cívic, educació en valors i que tothom col·labori) 
El cos d’agents cívics estaria format per persones voluntàries que sortirien pel barri a detectar 
mancances i necessitats. No haurien de denunciar ni reprimir, sinó informar a l'Ajuntament per a 
que actuï. Alhora, però, cal que tothom col·labori i cadascú esdevingui un agent cívic. La 
vessant formativa pretén impulsar el valor del civisme des de la infància mitjançant l'educació.  
Participació en el calendari de seguiment. 
Calendaritzar be les actuacions i donar transparència al calendari d’actuació per tal que el 
veïnat conegui quins són els terminis prevists. És molt necessari complir els terminis.  
Fomentar la participació ciutadana i el voluntariat: associació de veïns, casal d'entitats, 
bústia de suggeriments, voluntaris pel civisme, etc. 
Es veu la necessitat d’autoorganitzar-se i crear una associació de veïns. També es proposen 
actuacions per tal que l’ajuntament fomenti la implicació del veïnat en la millora del barri (bústia 
de suggeriments). Un casal d’entitats hauria de suplir la manca d’espais per a la infància o per 
poder reunir-se els veïns. 
Recuperació de la figura de l’agent cívic 
Un temps enrere, el Nucli Antic va disposar de la figura d’un agent cívic. Aquesta figura va 
funcionar molt bé. Es demana la seva recuperació en el marc del projecte del pla de barris. 
Fomentar la participació ciutadana en totes les iniciatives municipals 
Atenent a la bona valoració de l’actual sessió, es proposa per part dels participants estendre l’ús 
de processos participatius a la resta d’iniciatives de l’equip de govern de Roda de Ter. 
Recerca d’un model i marca de poble i relacionat amb la dinamització comercial 
Es valora molt positivament la possibilitat de tenir una marca de poble, com “la capital del Ter” 
pel cas de Manlleu. Es considera un element important per projectar-se cap a l’exterior i explicar 
els valors de Roda de Ter. A més, es demanda l’establiment d’un model de poble clar que pugui 
referenciar el conjunt de les iniciatives municipals i que no s’entri en contradiccions. 
CAMP 8: Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Prioritat invertida (ampliar voreres, reordenar trànsit d'alguns carrers, velocitat 
moderada) 
Aquesta proposta s’adreça a garantir la tranquil·litat i la seguretat del vianant. Donant-li prioritat 
en detriment del cotxes. 
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7. APORTACIONS INICIALS ALS GRUPS DE DEBAT 
 

GRUP VERMELL I GROC 

 
DIAGNOSI 

Aspectes positius Aspectes negatius 
Esquerda Obres públiques parades. Cal netejar, treure la 

runa 
Residència d'avis i jardins Incivisme 

Biblioteca i teatre Velocitat cotxes i motos 
Institut Hi ha poques papereres 

Zona esportiva Edificis antics en mal estat  
Passeig del Ter Antenes parabòliques  

Molts serveis (biblioteca, museus, c. 
esportius, residència) 

Façanes que necessiten rehabilitació 

 Infraestructures deficients: canaleres, il·luminació, 
façanes, etc.  

Canaleres, teulades, fils elèctrics, enllumenat 
públic  

Barreres arquitectòniques (rampa plaça Major, cal  
ampliar fins al c/Bac) 
Voreres en mal estat 

Estat lamentable de tot el pont (laterals 
escrostonats, faroles tombades, baranes 

rovellades) 
Manca control i regulació total de l'aparcament 

Aparcament. Horari incongruent, horaris i controls 
nefastos 

Aparcament a sobre del Pont Vell 

 

Multes: horaris de 8 a 2h., perquè no com a tot 
arreu de 9 a 1h. I de 4 a 8h?  

 
PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

Proposta Breu explicació/matís  
Més personal de vigilància  
Vigilància efectiva i constant a tot el 
poble 

Tothom hauria de ser agent cívic del seu barri. 

Seguretat Control per voluntaris, agents cívics que informin a 
l'Ajuntament d'incidències. 

Junta de barri  Trobar-se trimestralment  per fer un seguiment del 
projecte o de les millores del barri. 

Disposar d'un local d'entitats Ara manca espai per a les activitats de la infància. El 
local també podria ser un bon lloc per ubicar la junta. 

Bústia de suggeriments a l'Ajuntament A nom del barri, no personal. 
Motivar al jovent La gent jove marxa del poble i s'han de fer coses per 

a que això no passi. 
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Normativa reguladora “arquitectònica”  Regular el paisatge urbà (colors, finestres, tipologia, 

alçades, etc). 
Respecte a les normatives 
urbanístiques 

 

Que les solucions tinguin data de 
caducitat 

Això està relacionat amb la calendarització de les 
actuacions.  

Subvencions i ajuts per arreglar 
façanes 

 

Seguretat vial Paviments adequats per atenuar la velocitat dels 
vehicles. Un exemple és el carrer del pont de 
Manlleu. 

Prioritat per als vianants  
Accessible: circulació ordenada i 
racional, prioritat invertida (preferència 
vianants)  

Alguns participants van dir que el sentit d’alguns 
carrers  esta mal plantejats 

Dotacions: hidrants, papereres, 
il·luminació, bancs 

 

Educació en el civisme Ensenyar civisme a l'escola, i continuar-la a casa. 
Implicació comunitària de tots 

Instal·lacions esportives Tennis i piscina coberta 
 
Resum del debat: 
Els temes que van generar més consens al llarg del debat van ser en primer lloc l’(in)civisme i 
la participació, i en segon els problemes amb la manca de control i regulació dels aparcaments. 
En general el to del debat va ser tranquil i no hi ha hagut temes que hagin generat dissensos 
forts.  
El principal debat va ser sobre si el principal agent educador per fomentar el civisme era 
l'escola o la família.  
 
Perfil del grup de debat: 
Dels 21 participants la relació entre homes i dones estava ben repartida. Encara que hi havia 
tres joves de 10 anys més o menys, la majoria dels participants era de mitjana edat (entre 40 i 
60 aproximadament). La majoria participaven a títol individual, o sigui com a veïns del Nucli 
Antic de Roda. Totes les persones del grup són autòctones.  
 
 

              
 

Grup vermell i groc 
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GRUP VERD I BLAU  

 
DIAGNOSI 

 
Aspectes positius Aspectes negatius 

Serveis socials, ambulatori La rehabilitació arquitectònica moltes 
vegades no respecta el passat 

Equipaments esportius i educatius Falta una normativa estricte en el model de 
les edificacions (POUM). Exemple: carrer de 

davant de la Torre de Can Planoles 
Teatre, biblioteca, Can Planoles No hi ha model de barri/poble. A l’hora de 

crear un projecte amb uns objectius els tres 
partits polítics no estan d’acord. Han de ser 

capaços d’una entesa i de seguir un protocol 
de treball, fins ara inexistent 

Zona de la Blava: potenciar-la com a zona 
d’equipaments i esbarjo. Edifici emblemàtic 
que genera sinèrgies entre les dues bandes 

del barri 

Falta de manteniment 

La situació estratègica del poble (riu, cases 
sobre el Ter, Paisatge) 

Degradació general arquitectònica i estètica 

Situació envejable: viure al centre històric, 
pròxim a tots els serveis i comerços del poble 

El Pont Vell està en mal estat 

La relació que tenen les associacions de tot 
tipus, fet que cal potenciar 

Fils elèctrics a les façanes 

Roda de Ter té moltes possibilitats Els arbres del riu provoquen al·lèrgies i són 
massa alts 

El fet cultural: valor afegit. (Martí i Pol, 
l’Esquerda, Paisatges del Ter) 

Les cases de La Blava s'estan caient i donen 
mala imatge 

El patrimoni arquitectònic Manca d’espais verds i mal conservats per la 
manca de civisme 

Possibilitat de declarar el patrimoni 
arquitectònic, concretament el Pont Vell 

Retrocés del comerç, exemplificat pel 
tancament de botigues. 

Barri tranquil Envelliment de la població del barri: cal una 
atenció prioritària respecte aquest col·lectiu 

Les escales que hi fan, que milloren la 
mobilitat 

Els nouvinguts no surten ni participen 

Població cohesionada  
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PROPOSTES D’ACTUACIÓ 
Proposta Breu explicació/matís 
Crear una marca de poble Es relaciona la manca de marca de poble amb 

el poc dinamisme econòmic del municipi i els 
problemes dels comerciants del barri. 

Crear la figura de l’agent cívic  
Millorar la seguretat i protecció del mobiliari i 
de les façanes 

Es parla dels joves immigrants com principals 
causants de desperfectes en el mobiliari. A 
partir d’aquí s’enceta una discussió que 
finalitza amb una proposta d’invitar a participar 
a les persones nouvingudes a aquesta mena 
de reunions. De tot plegat se’n desprèn la 
necessitat de realitzar treball de mediació 
intercultural.  

Potenciar la informació local, emissora  
Potenciar les associacions de veïns i 
comerciants 

Es demana recolzament pel teixit associatiu 
del barri. 

Ajudes a la rehabilitació de façanes Amb abaratiment de l’import o ajudes directes. 
Treure el cablejat o integrar-los d’una manera 
més dissimulada 

 

Control dels gavians  
Crear a la biblioteca un petit museu de la 
història del cinema de Roda de Ter 

S’explica l’existència d’un fons material per 
omplir aquest museu. 

Crear un museu del centre parroquial  
Reformar les normatives urbanístiques per a 
que els edificis de nova construcció tinguin 
places d’aparcament. 

 

Millorar l’accessibilitat Es destaca els problemes dels carrers amb 
molta pendent. 

Noves zones d’aparcament al barri i noves 
zones de càrrega i descàrrega 

 

Portar a terme la revisió del POUM S’entén que és necessari abordar la revisió del 
POUM per acabar amb el desgavell urbanístic 
que hi ha a Roda de Ter, especialment al nucli 
antic. 

Recuperació i manteniment del patrimoni 
(Pont, capelles, creus, La Blava, edificis 
catalogats, font del Foix, etc.) 

 

Millora del Pont Vell Condicionar el Pont per a que sigui un espai de 
passeig a més d’un espai de pas, replantejant 
les voreres, prohibint aparcar. Intervenir en el 
pont respectant el model arquitectònic al que 
pertany. 

Realitzar una fira mensual L’objectiu és que una família que visiti Roda de 
Ter tingui activitats per passar el dia sencer. 

Plantejar la possibilitat d’un tercer pont sobre 
el Ter 

 

Integrar Masies de Roda a Roda de Ter  
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Resum del debat:  
 
Aquest grup del taller participatiu ha funcionat molt correctament. La pluralitat de perfils 
existents entre els membres del grup i l’interès de la matèria a tractar ha suposat que es portés 
a terme un debat ric en matisos i en arguments. El to ha estat sempre tranquil, i s’han respectat 
els torns de paraules i les opinions de tots els participants.  
 
La dinàmica del taller ha funcionat correctament, essent més difícil de gestionar en els 
moments en que es demana consensuar idees. El ritme ha estat prou bo tot i que al final del 
taller els participants es mostraven cansats. 
 
Els temes que han generat més consens han estat les propostes de crear un agent cívic, la de 
rehabilitar el pont vell i la resta del patrimoni de Roda de Ter, i la d’incloure la participació 
ciutadana en la realització de polítiques públiques municipals. 
 
Perfil del grup de debat: 
 
Hi ha participat 19 persones, formant un grup heterogeni pel que fa al perfil, de 9 dones i 10 
homes, d'edats compreses entre els 35 i els 80 anys, totes elles veïnes del Nucli Antic de Roda 
de Ter. Majoritàriament, han assistit al taller a títol individual, tot i que també hi havia presència 
d'un regidor de l'Ajuntament, botiguers del barri i un pessebrista. 
 
 

              
Grup verd i blau 
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8. BUIDAT DE TOTES LES APORTACIONS. VALORACIÓ DE LA JORNADA PER PART DE 

LA GENT QUE HI HA PARTICIPAT 
 
Abans de marxar, la gent va emplenar un qüestionari d’avaluació fet, principalment, a partir de 
preguntes obertes. A continuació es recullen totes les respostes que es varen donar. 
 
El que més m’ha agradat del taller ha estat ... 

- Que els dos grups estem molt d’acord 
- La participació dels veïns 
- En general be, la intenció és bona, veure’m com continuarà 
- He arribat tard 
- L’ambient distés 
- Poder participar 
- Molt participatiu, t’escoltaven 
- La participació de la gent 
- Comunicació  
- En general be 
- La diversitat d’opinions 
- Que tothom podia opinar 
- Poder-hi participar 
- La implicació de la gent 
- M’ha agradat tot 
- Que s’hagi fet 
- Que tots volem lo millor pel poble 
- 2 no contesta (NC) 
- 1 no s’enten 

El que menys m’ha agradat del taller ha estat ... 
- Tot be (2) 
- Massa llarg (2) 
- Poca assistència (2) 
- Que alguna gent no acabava de tenir clar exactament el tema de que tractava el 

projecte 
- Que no s’ha enfocat be allò que ha d’incorporar el projecte i ens hem perdut en 

aspectes massa volàtils (civisme,...) 
- La durada 
- La participació ciutadana 
- NC (10) 

La presentació m’ha semblat ... 
- Bona (6) 
- Molt be (3) 
- Correcte (5) 
- Correcte, senzilla, planera 
- Perfecta (2) 
- NC (3) 
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Els grups de treball m’han semblat ... 

- Molt be (3) 
- Positius (2) 
- Molt efectius 
- Be (2) 
- Molt participatius i preocupats per l’incivisme i la poca vigilància 
- Correctes, molt interessants 
- Be, ja que tots hem pogut dir la nostra opinió respectant la dels demés 
- Que posaven interès en el que feien 
- Correctes 
- Coincidents en tot 
- Interessants 
- Cohesionats i efectius 
- Adequats en nombre 
- NC (4) 
 

En relació a l’organització voldria dir que ... 
- Molt be (3) 
- Correcte (2) 
- És bona 
- Ha estat a l’alçada d’un 10 
- A la carta informativa no havia quedat clar que es tractava de la participació de tots 

els veïns. 
- Be, a veure si tot va endavant i sabem respostes aviat. 
- És molt bona idea que es comptés amb l’opinió del poble. 
- És una convocatòria massa llarga 
- Potser s’hauria de fer amb menys temps 
- L’explicació ha estat correcta 
- És competent 
- M’ha semblat una dinàmica molt aconseguida 
- Que està molt ben organitzat 
- No s’entén (1) 
- NC (3) 

No vull marxar sense que quedi clar que ... 
- Hi ha poca vigilància al poble 
- Civisme, ens hem d’educar tots! 
- El barri també el formen els nens i joves i tampoc tenen equipaments i lloc on jugar  

o reunir-se 
- Més vigilància regular 
- Sense que quedin clars tots els aspectes més importants 
- He de marxar per manca de temps 
- Tinguem accés als informes que se’n derivin 
- Hem d’anar participant (2) 
- Hem de tenir un model, una marca de poble 
- Tots volem uns barris perfectes 
- En tot projecte és essencial el tema de la infraestructura (hidrants, desguassos, 

enllumenat, supressió de barreres arquitectòniques, etc). 
- Volem un poble millor 
- Aquest taller s’ha fet per l’acceptació de l’ajuntament de la proposta de la Diputació.  
- NC (5) 
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Per la propera vegada estaria be que ... 
- NC (6) 
- Participés personalment l’alcalde en els grups de treball 
- Aconseguíssim que vinguessin més persones, més propaganda, ràdio, etc. 
- No durés fins tan tard 
- Féssim un horari en concret 
- Tinguéssim una web informativa i de seguiment del mateix 
- Poder anar participant 
- Seguir així, parlant 
- Seguir igual 
- Ens donessin una data d’execució 
- Es pogués concretar més tot plegat 
- Expliquessin que el civisme no entra tant en el tema 
- Es cenyís be l’àmbit del projecte i a allò que és essencial 
- Fos un dia feiner, hi hauria més gent 
- Es procurés incentivar la participació de la comunitat immigrant 
 

De l’1 al 10. Quina valoració fa del taller de barri? 
Mitjana: 8 
Màxim: 10 
Mínim:  5 
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9. RELACIÓ DE LES PERSONES QUE HAN PARTICIPAT AL TALLER 
 
 Nom Cognoms Entitat 

1 Jopep  Arderiu Ausiró AMPA CEIP Verge del Sol del Pont 
2 Oscar  Arumí Arderiu Particular 
3 Imma  Arumí Balmes Particular 
4 Jordi  Arumí Coll Particular 
5 Antoni Ballesteros Particular 
6 Teresa  Camp de la Creu AMPA CEIP Verge del Sol del Pont 
7 Imma  Camprubí Tor AV barri Parada 
8 Montserrat  Carné Suriñach Particular 
9 Josep  Casanova Parareda Particular 

10 Rosa  Casas Bertran Exbotiguer 
11 Joan  Costa Vilalta Particular 
12 Manel  Croses Particular 
13 Fina  Cullell Musac ARC- Llibreria 
14 Maria Rosa  Dieguez Portet Particular 
15 Josep  Fabregó Fortià Particular 
16 Josefina  Feliz Fa Particular 
17 Mercé  Figueras Particular 
18 Josep  Font Bertrana Particular 
19 Núria  Gili Oliva Particular 
20 Núria  Ginebra Fajula Particular 
21 Joan  Girbau Junyent Particular 
22 Pere  Girbau Pladelasola Particular 
23 Pere  Gurt Torres Exbotiguer 
24 Maria  Llimós Particular 
25 Emma  Macià Particular 
26 Carmen  Martínez Particular 
27 Josep  Mojó Particular 
28 Mercé  Moles Pujol Comerciant 
29 Carlos  Mora Particular 
30 Antoni  Parareda Font Particular 
31 Martí  Payàs Particular 
32 Joan  Prat Pla Associació Roda de Comerciants (ARC) 
33 Joan  Prat Teixidor Particular 
34 Montse  Puigbó Coll Particular 
35 Josefina  Puigbó Coll Particular 
36 Joan  Ribes Guardiola Comerciant 
37 Antonio  Riera Pinto Fútbol 
38 Ramon  Rivas Particular 
39 Pere  Rodriguez Damas AV barri Parada 
40 Margarita  Rosanas Sallés ARC 
41 Roser  Roure Castanyer ARC 
42 Ramon  Roure Viladecans Particular 
43 Isabel  Sala Devesa Particular 
44 Joan  Sala Pujol Pessebristes i sardanistes 
45 Ramon  Serra Rovira Particular 
46 Josep  Serra Rovira Particular 
47 Joan  Traveria Particular 
48 Margarita  Ventura Particular 
49 Ramon  Viladecans Particular 
50 Leonor  Vinyoles Gravalosa Particular 




