INFORME DE RESULTATS DEL CONSELL DE POBLE
9 d’octubre de 2011

OBJECTIUS DEL CONSELL DE POBLE
•

Presentació del procés participatiu del PAM 2012- 21015 a la ciutadania: fases principals i com
participar.

•

Validació de l’actualització de la diagnosi “Com estem a Figaró- Montmany” duta a terme a partir
de la unificació de diferents diagnosi i documents de planificació del municipi realitzats en els
últims anys.

•

Deliberació i priorització dels eixos d’actuació pels propers quatre anys.

•

Presentació de les grans inversions proposades.

•

Realització de propostes d’altres grans inversions.

•

Deliberació de les propostes a través de la identificació de punts forts i punts febles de
cadascuna d’elles.

•

Aportació de millores i orientacions a les propostes realitzades per a l’elaboració dels seus
avantprojectes.

DINÀMICA DE TREBALL

9.45h h.

Rebuda dels participants i entrega de material

10h.

Benvinguda i presentació del Consell de poble

10.15 h

Presentació de la diagnosi Com estem a Figaró- Montmany i de la proposta d’eixos
d’actuació pels propers 4 anys

10.45 h

Debat en grups: aportacions a la diagnosi i als eixos d’actuació

12. 15 h

Priorització dels eixos d’actuació

12.30 h

Descans

12.45 h

Presentació de la proposta de grans inversions

13 h

Debat en grups: les grans inversions

14.30 h

Tancament del Consell de poble
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Rebuda dels participants i entrega de materials.
El Consell de poble es va realitzar al Centre Cívic. A l’entrada de la sala cultural hi havia una taula de
benvinguda on s’entregava un programa de la sessió als participants de 4 colors i una tireta de gomets.
Benvinguda i presentació del Consell de poble.
La jornada va començar amb una benvinguda i una explicació del procés participatiu del PAM i dels
objectius del Consell per part de l’alcalde i amb una explicació del funcionament del Consell per part de la
tècnica de participació.
Presentació de la diagnosi Com estem a Figaró- Montmany i de la proposta d’eixos d’actuació pels
propers 4 anys.
Tot seguit es va realitzar una presentació dels elements clau de la diagnosi Com estem a FigaróMontmany i una explicació dels eixos prioritaris d’actuació pels propers 4 anys proposats per l’equip de
govern. Els eixos proposats foren els següents:

- Combatre la crisi amb polítiques d’atenció a les famílies, ocupació, dinamització econòmica, habitatge, turisme i promoció del
comerç
- Desplegar el POUM i continuar millorant la via pública (carrers, escales, clavegueram) amb polítiques d’accessibilitat, espai
públic i mobilitat.
- Millorar i diversificar les instal·lacions i l’oferta esportiva per a totes les edats.
- Desplegar el Projecte Educatiu del Figaró i continuar l’oferta de serveis a les persones amb polítiques culturals, de gènere,
d’infància, de joventut i de gent gran.
- Fomentar la convivència mitjançant polítiques de civisme, respecte a la diversitat i acollida.
- Desenvolupar polítiques de gestió del medi natural, especialment a la zona de Montmany-Cingles de Bertí, i continuar
desplegant l’Agenda 21.
- Impulsar un nou model energètic municipal basat en un consum eficient (enllumenat, edificis, etc.) i la producció i ús d’energies
renovables i no contaminants.

Debat en grups: aportacions a la diagnosi i als eixos d’actuació
Després de la presentació va començar el treball en petits grups que van debatre i fer aportacions en
diferents racons dedicats als eixos d’actuació prioritaris. Els participants es van dividir en 4 grups (a partir
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del color del programa) i van anar passant per 4 racons que estaven distribuïts per la sala cultural del
centre cívic. Cada racó tractava un o dos eixos proposats per l’equip de govern.
El debat es va centrar en recollir els objectius que havia de tenir cada eix i enriquir els eixos identificant
quins temes s’havien de treballar en els propers 4 anys al Figaró. També es podien identificar nous eixos.
Els participants tenien un rotulador d’un color amb el qual ells mateixos, amb el suport de dinamitzadores,
validaven l’eix i afegien els seus comentaris.
Priorització dels eixos
Després del debat en grups els participants havien de fer la priorització dels eixos. Per això tenien 7
gomets cada un que podien repartir com volien. Un cop tothom va haver enganxat els seus gomets es va
procedir al recompte de vots.
Descans
Els participants van descansar i esmorzar.
Presentació de la proposta de grans inversions
Després de l’esmorzar els regidors responsables van fer una breu presentació de la propostes de grans
inversions amb l’explicació tècnica de la proposta i un pressupost aproximat. Les propostes de grans
inversions presentades foren les següents:
Millores al camp de futbol i les piscines
Proposta de l’equip de govern, la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 i els grups municipals amb representació al ple
Carril bici fins les piscines
Proposta de l’equip de govern
Inversió en energies renovables
Proposta de l’equip de govern
Parc de la Font d’en Llanes
Proposta de l’equip de govern
Millores al carrer de la Garriga
Proposta de l’equip de govern
Plataforma
única
Casinoinversions
13h. Debat
en davant
grups:elgrans
Proposta de l’equip de govern

Després els participants es van dividir en 4 grups (els mateixos que abans), cada un dels quals va anar a
una sala diferent del centre cívic que estava preparada prèviament.
El debat de les grans inversions es va organitzar en tres moments:
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-

Un primer moment en que els participants podien afegir noves propostes de grans inversions
(tots junts).

-

Un segon moment de debat en subgrups en que els participants van analitzar els punts forts i els
punts febles de cada proposta i els elements a tenir en compte.

-

Un tercer moment de posada en comú.

RESULTATS
Aportacions i debat entorn els eixos d’actuació prioritaris
Combatre la crisi amb polítiques d’atenció a les famílies, ocupació, dinamització econòmica,
habitatge, turisme i promoció del comerç.
Impulsar polítiques de formació i d’accés al treball:
-

Promoure la formació ocupacional tenint en compte les necessitats de les empreses de la
comarca (per exemple, auxiliar de geriatria, etc.).

-

Promoure la contractació de gent del municipi a les empreses del municipi.

-

Incentivar la formació dels joves que no estudien.

-

Promoure una formació del lleure dels joves (monitoratge, etc.).

Estimular la creació de nova ocupació per la dinamització econòmica:
-

Generar nous llocs de treball vinculats a l’entorn natural de la població. Es considera que cal
aprofitar més l’entorn natural com un actiu per generar ocupació.

-

Estudiar la possibilitat de crear una cooperativa o empresa vinculada a l’aprofitament dels
recursos energètics locals i que contribuís a l’estalvi econòmic. Un exemple de font d’energia
renovable per abastir les llars del Figaró seria la biomassa.

-

Facilitar espais de lloguer barats per les empreses que comencin (viver d’empreses). A canvi
d’oferir aquests espais barats, les empreses haurien d’oferir contrapartides.

-

Recuperar antigues feixes de cultiu per generar ocupació en el sector de l’agricultura.

-

Buscar un producte que identifiqui el Figaró o la vall del Congost per tal d’atreure visitants i
projectar el municipi. S’apunta, per exemple, com a possible producte “les figueres del Figaró”.

Impulsar polítiques d’accés a l’habitatge:
-

Promoure la borsa d’habitatge, facilitant als propietaris llogar pisos buits o cases abandonades i
posar-los al mercat a un preu assequible.
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Impulsar el comerç del municipi:
-

Promoure el comerç local amb mesures que incentivin les compres de proximitat. Una de les
mesures proposades és crear una targeta descompte pels veïns de Figaró.

-

Promoure una unió de botiguers.

-

Promoure una fira de productes locals i comerç just.

-

Promoure el consum de productes locals.

Impulsar el turisme:
-

Aprofitar l’entorn natural per atreure visitants que generin activitat econòmica al municipi. Per
això cal invertir en difusió (web, etc.), organitzar activitats vinculades a la natura, fomentar
activitats esportives, fomentar el pas d’excursionistes, fomentar l’ús de les vies d’escalada, crear
activitats turístiques, etc. Tanmateix, s’apunta que cal trobar un equilibri per tal que l’increment
de visitants no impliqui un increment en els preus del comerç local.

-

Recuperar l’encant de l’urbanisme de Figaró.

-

Potenciar el turisme rural.

-

Recuperar camins i senyalitzar-los.

-

Senyalitzar millor el Punt d’Informació turístic.

Donar eines a les famílies per a que surtin de la crisi:
-

Donar prioritat a les famílies que realment ho necessiten i que han estat més afectats per la crisi.

-

Millorar el control de la bona gestió dels ajuts, és a dir, controlar que els ajuts es donin a qui els
necessita i que se’n fa un bon ús per part de les famílies.

-

Facilitar lloguers assequibles.

-

Crear opcions d’habitatge social temporal.

-

Impulsar el banc d’aliments.

-

Crear un banc del temps. Estudiar la possibilitat de crear-lo juntament amb altres municipis.

-

Crear un banc d’objectes.

-

Potenciar jornades d’intercanvi d’objectes.

-

Donar resposta a necessitats a partir de la xarxa social i el voluntariat. Aquest voluntariat pot
estar format per gent gran amb temps i joves desocupats que puguin fer tasques socials.

-

Promoure des de la infància la gestió de recursos propis (diners, objectes, patrimoni natural). Es
considera que hi ha famílies amb dificultats per fer una bona gestió dels recursos de que
disposen i que cal donar eines en aquest sentit.

Desplegar el POUM i continuar millorant la via pública (carrers, escales, clavegueram) amb
polítiques d’accessibilitat, espai públic i mobilitat.
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Desplegar el POUM i, per tant, tot el que comporta:
-

Algunes de les persones participants, comentaven que el més important era acabar la revisió del
POUM i començar a desenvolupar les actuacions que contempla el més aviat possible.

-

Repensar el POUM i el pas de la C-17 pel municipi: trasllat de la C-17 per túnel per la banda
Montseny; piscina i camp de futbol a sota de l’estació a on eren abans. La gran majoria de
participants van apuntar que aquesta aportació era una utopia inviable, tenint en compte que
aquest debat ja s’havia fet.

Promocionar la mobilitat interna a peu o en bicicleta:
-

Millorar els carrers, pavimentant-los amb empedrat o asfalt, segons la tipologia del carrer.

-

Adequar carrers i itineraris de passeig millorant la seva il·luminació. Es comenta que els utilitza
molta gent gran del poble i es fa difícil passejar sobretot quan es fa de nit.

-

Millorar la senyalització dins del poble i sobretot de l’itinerari de passeig que va cap a La Garriga.
Com a exemple s’apunta que, un cop surts de l’estació de tren, l’oficina d’Informació està
senyalitzada, però quan arribes al centre del poble, no hi ha cap cartell que indiqui on es troba.

-

Elaborar i/o desplegar el Pla d’Accessibilitat. En referència a l’accessibilitat, es parla bàsicament
de dos punts: d’una banda, l’obra prevista al solar al costat de l’Àngelus que permetrà accedir al
Casc Antic sense haver de passar per les escales; i, de l’altra, repensar la ubicació de les
terrasses dels bars.

Pacificar el trànsit a tot el poble:
-

Establir la limitació de velocitat a 30 km/h a tota la població.

-

Pacificar el trànsit a la sortida del poble, tenint en compte l’existència del carril bici i la vorera de
vianants.

Obertura de nous carrers:
-

Preveure la continuïtat del carrer del Mig –més enllà de les escales de l’Àngelus- abans de
realitzar les obres d’obertura i adequació del carrer.

Revisar les zones d’aparcament:
-

Tenir la via pública lliure en cas d’emergències. Es detecten algunes zones on els cotxes
aparquen i impedeixen el pas de vehicles d’emergències com els bombers.

-

Revisar les zones on ubicar aparcaments en superfície.

-

Replantejar establir el sistema de zona vermella gratuït els diumenges per al veïnat.

-

Considerar ubicar una zona específica per a l’aparcament d’autocars.

Millorar el clavegueram:
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-

Millorar el clavegueram ja que es detecten certes zones del poble on les clavegueres no drenen
adequadament l’aigua.

Respectar els arbres:
-

Establir com a criteri dins del POUM respectar els arbres i no tallar-los a l’hora de fer una obra.
No tots els grups es mostren d’acord amb aquesta aportació. Un sector comenta que, en tot cas,
es podria aplicar aquest criteri només a aquelles espècies catalogades i, un altre sector apunta
que hi ha zones on hi ha arbres malalts que s’han de treure i d’altres on les arrels estan arribant
a aixecar el paviment.

Millorar i diversificar les instal·lacions i l’oferta esportiva per a totes les edats.
Millorar i diversificar l’oferta lúdico-esportiva:
-

Un dels grups va comentar que seria interessant introduir un petit canvi en el títol de l’eix,
incorporant la vessant lúdica quan es fa referència a l’oferta esportiva.

Millorar les instal·lacions esportives del poble per promoure la diversificació d’esports:
-

Millorar la pista poliesportiva col·locant una marquesina, per exemple, sense necessitat de
cobrir-la del tot.

-

Promoure la diversificació d’esports: bicicleta, futbol sala, bàsquet, escalada, tir amb arc,
petanca...

-

Que les instal·lacions esportives siguin dissenyades per més d’un ús, que siguin més polivalents.

-

Posar gespa artificial al camp de futbol. No tothom es mostra d’acord amb aquest punt i s’insta a
la gent a comentar aquells elements a tenir en compte en la segona part del matí on parlarem
d’aquesta actuació en concret quan fem referència a les grans inversions.

Aprofitar la proximitat amb el Montseny i altres parcs naturals per practicar esport:
-

Condicionar les vies d’escalada existents.

Elaborar una diagnosi de la demanda esportiva:
-

Diagnosi demanda esportiva per saber quins esports cal promoure a nivell de municipi. Tots els
grups es mostren molt d’acord amb aquesta aportació, sobretot per tenir informació i elements de
reflexió per promoure un o un altre esport.

Fomentar l’esport femení.
Motivar la promoció escolar de l’esport:
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-

Promoure des de l’escola l’esport com a hàbit saludable.

-

Donar eines a l’AMPA per millorar la gestió dels recursos aportats pel Pla Català de l’Esport
Escolar.

Promoure activitats esportives per a gent gran:
-

Promoció d’activitats esportives per a gent gran i adequar itineraris de passeig per poder fer
activitats esportives a altres municipis com, per exemple, La Garriga.

Promoure activitats esportives a nivell de poble que fomentin les relacions intergeneracionals:
-

Promoure activitats esportives populars dins l’àmbit natural del municipi (passejades, curses...).

Fomentar la formació esportiva:
-

Crear una infraestructura de l’esport: personal dedicat a l’esport per al manteniment i
l’entrenament.

Promoure i facilitar la constitució de noves entitats esportives:
-

Detectar i fomentar els grups informals d’esports (escacs, bicicleta, petanca...) i la seva
constitució formal.

Desplegar el Projecte Educatiu del Figaró i continuar l’oferta de serveis a les persones amb
polítiques culturals, de gènere, d’infància, de joventut i de gent gran.
Treballar la integració a l’escola:
-

Que l’escola estigui més vinculada amb el municipi

-

Que hi hagi més relació entre l’escola bressol i el CEIP

-

Que hi hagi més igualtat de gènere

Millora de l’oci per a la gent gran
-

Tallers intergeneracionals

-

Creació d’un casal per a la gent gran

-

Tallers d’escacs

-

Tallers de memòria

-

Músico-teràpia

-

Gimnàstica terapèutica

Fomentar el civisme i els bons hàbits
-

Promoure activitats des de la infància
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-

Promoure que hi hagin entitats que treballin en aquest àmbit

Treballar l’àmbit de la salut
Promoure l’oferta cultural pel col·lectiu masculí de mitjana edat
Fomentar el turisme al municipi amb la creació d’un museu o arxiu històric del Figaró
Promoure la realització d’arts escèniques al poble
-

Creació d’un grup de teatre

-

Fomentar l’intercanvi d’aquest amb altres grups de la zona

Motivació del sector jove (16 a 25 anys)
-

Formació

-

Activitats lúdiques més atractives i creatives

Seguir fomentat l’interès per la llengua i la cultura a través de cursos de català
-

Augmentar la oferta

-

Interrelació entre els cursos existents

Revisió del projecte educatiu
-

Més implicació del claustre

-

Mantenir un professorat fix

-

Augmentar la interrelació de l’escola amb el municipi

Definició de l’equipament escolar del poble i treballar per assolir-lo: Escola Nova
Fomentar l’ocupació del poble amb personal educatiu i de manteniment en les estructures esportives.
(Entrenadors amb formació i personal de manteniment)
Posada en marxa, gestió i consolidació del nou Centre Cívic
-

Seguir fomentant i ampliant la oferta d’activitats per a infants

-

Biblioteca i espai de lectura

Fomentar la convivència mitjançant polítiques de civisme, respecte a la diversitat i acollida.
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Fomentar el civisme al carrer
-

Educar perquè no s’embruti el carrer

-

Educar perquè no es faci soroll a la nit

-

Controlar la velocitat dels vehicles

-

Grup de voluntaris per fer neteja dels boscos

-

Realitzar una campanya de civisme

Fomentar la integració del col·lectiu immigrant
-

Utilitzar el servei de mediació per establir una bona comunicació amb aquest col·lectiu

-

Tallers de cuina interculturals

-

Continuar ampliant la oferta formativa de cursos de català

Promoure una campanya de residus informativa pels visitants (turisme i nouvinguts)
-

Posar més contenidors

-

Divulgació d’informació a l’oficina de turisme i amb cartells i plafons

Potenciar la plantació de la flora autòctona
Fomentar l’interès per la integració
-

Acollida: Treballar les tradicions d’altres cultures, des de l’escola i des dels equipaments públics
amb funció educativa

-

Tallers intergeneracionals

Augment de la vigilància al municipi

Desenvolupar polítiques de gestió del medi natural, especialment a la zona de Montmany-Cingles
de Bertí, i continuar desplegant l’Agenda 21.
Millorar i augmentar les mesures de prevenció d’incendis.
-

És urgent perquè actualment el bosc està en mal estat i presenta un alt risc.

-

Recuperar espais que fan de tallafocs naturals, com les feixes de la Cuspinera.

Vincular la neteja i ampliació de les franges de protecció d’incendis amb l’obtenció de biomassa i el
foment de la ramaderia.
-

A més cal augmentar l’àmbit geogràfic d’actuació.
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Desenvolupar política forestal i energètica conjuntament, per tal de poder abastir les llars amb calefacció
de biomassa.
-

Buscar eines per resoldre conflictes amb propietaris de finques amb interès natural, potenciant la
formació i fent-los comprendre la funció social de la seva propietat.

-

Buscar complicitats i maneres d’actuar conjuntament entre els propietaris de finques naturals i
les administracions, clarificant quins camins són públics i privats i com es gestionen. Així es
preveuran conflictes.

-

Eradicar els ail·lants, informant i fent difusió de les espècies autòctones.

-

Promoure sistemes de reg eficients, evitant sempre que sigui possible el reg per inundació.
Especialment millorar el sistema de reg de baix.

Fomentar l’ecologisme des de la infantesa i al nucli urbà, difonent el coneixement de la flora i la fauna.
Controlar la població de senglar, col·laborant amb els caçadors.
Fomentar i potenciar el turisme de natura a la zona dels Cingles de Bertí, netejant i adequant la zona per
aquest ús.
Millorar l’atenció al turisme de natura o esportiu (vies d’escalada, guiatge...).
Impulsar un nou model energètic municipal basat en un consum eficient (enllumenat, edificis, etc.)
i la producció i ús d’energies renovables i no contaminants.
Aconseguir que el municipi gaudeixi de major autonomia i eficiència energètica, fent estudis de viabilitat
del foment de l’energia per biomassa, solar, eòlica i microhidràulica i desenvolupant les actuacions que
se’n derivin.
-

Sempre tenint en compte el respecte al paisatge natural i urbà.

-

Disposar de mapes d’insolació municipal per estudiar la viabilitat de l’energia solar.

Desenvolupar i impulsar les actuacions del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES).
-

Es considera especialment important seguir millorant les instal·lacions de l’enllumenat públics,
tenint en compte l’estat del cablejat, els horaris d’encesa i apagada, la intensitat i el tipus de
làmpades (mercuri versus sodi).

Treballar conjuntament amb els municipis veïns en el desenvolupament de la política energètica.
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Donar assessorament des de l’Ajuntament en matèria d’eficiència energètica a la població i les empreses.
Creació d’una empresa o cooperativa d’energies renovables per gestionar els recursos propis del
municipi.

Priorització dels eixos d’actuació
1. Millorar i diversificar les instal·lacions i l’oferta esportiva per a totes les edats. (45 vots)
2. Desenvolupar polítiques de gestió del medi natural, especialment a la zona Montmany- Cingles de
Bertí, i continuar desplegant l’Agenda 21. (44 vots)
3. Impulsar un nou model energètic municipal basat en un consum eficient (enllumenat, edificis, etc.) i la
producció i ús d’energies renovables i no contaminants. (39 vots)
4. Combatre la crisi amb polítiques d’atenció a les famílies, ocupació, dinamització econòmica, habitatge,
turisme i promoció del comerç. (37 vots)
5. Desplegar el Projecte Educatiu del Figaró i continuar l’oferta de serveis a les persones amb polítiques
culturals, de gènere, d’infància, de joventut i de gent gran. (35 vots)
6. Desplegar el POUM i continuar millorant la via pública (carrers, escales, clavegueram) amb polítiques
d’accessibilitat, espai públic i mobilitat. (33 vots)
7. Fomentar la convivència mitjançant polítiques de civisme, respecte a la diversitat i acollida. (24 vots)
Aportacions i debat entorn les grans inversions
Millores al camp de futbol i les piscines
Punts forts
- Infraestructures bones per fomentar l’esport i els
hàbits saludable.
- La millora de les instal·lacions implica més
activitat esportiva per totes les edats, la possibilitat
de fomentar l’esport femení i més gent implicada
en l’esport.
- Ús polivalent de les instal·lacions i diversificació
d’esports.
- El futbol i l’esport en general és un element
generador de cohesió social, crea sentiment de
poble i fomenta els hàbits saludables.
- Es podria augmentar la base social del club
esportiu Figaró, augmentar el nombre de
categories existents i evitar que els nens i nenes,
joves i adults marxin del poble per jugar.
- Millorar les instal·lacions esportives dóna imatge
de qualitat al poble, és una inversió de futur i de
foment de l’esport.
- Pot atreure gent de fora de la població i clubs

Punts febles
- L’alt pressupost de l’actuació.
- Dificultats de finançament d’una actuació
d’aquest tipus per la poca existència d’ajuts públics
a aquest tipus d’obres.
- L’existència d’altres formes de potenciar l’esport
al municipi que no generen una despesa tan
elevada.
- Un sector considera que la gespa al camp de
futbol beneficia només al sector de població que hi
juga.
- Manteniment de les instal·lacions.
- Falta de grups o equips. S’ha de fomentar molt
bé.
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esportius per venir a jugar a pàdel, futbol, futbol
sala, tornejos esportius...) degut al major atractiu
d’unes instal·lacions de major qualitat.
-Pot ser una oportunitat per contractar personal i
fer negoci amb el bar i la pista de pàdel.
-El pàdel és una molt bona inversió de cara a
utilitzar les instal·lacions a l’hivern.
- Potencia la zona sud com a zona saludable i
connecta el poble amb la zona esportiva, així com
el nucli antic amb la ruta del camí fluvial.
- Implica una major seguretat per anar a les
piscines
Elements a millorar
Pel que fa al pressupost:
- El pressupost presentat es podria rebaixar cercant subvencions específiques, comprant una gespa de
segona mà de camps més grans que la canvien freqüentment i la revenen més barata.
Pel que fa a mancances de material i infraestructures:
- Es podrien afegir altres tipus d’esports públics a l’obra, per exemple la petanca. Especialment, si s’hi
instal·la una pista coberta.
- Cal renovar el material esportiu.
- Millorar les instal·lacions del bar i el servei.
- A la pista, habilitar cistelles de bàsquet.
- Adequar la pista a diferents tipus d’esport pel campus d’estiu.
- Millorar la zona del davant del bar i dels vestuaris.
- Millorar els espais dels vestuaris antics.
- Millorar l’enllumenat.
- Posar noves banquetes.
- Millorar l’espai d’entrada al camp(rampa).
- Trobar alguna solució per que les pilotes no s’escapin a la C-17.
- Millorar l’escala d’accés al bar de les piscines.
Pel que fa a activitats esportives:
- Potenciar l’esport femení a nivell de poble.
- Cal millorar les activitats.
- Contemplar la gratuïtat de les piscines per a la gent gran, a més de per als infants.
- Cal pensar en la gestió de l’equipament i com es relacionaran la piscina, el pàdel i els vestuaris.
Altres elements a tenir en compte:
- Caldria vincular la millora del camp de futbol i les piscines amb la construcció del carril bici.
- Tenir en compte que hi hauran obres futures que poden afectar les instal·lacions (tren, c-17)

Carril bici fins les piscines
Punts forts
- Actuació important perquè ho farà servir més
gent. Un sector considera que el carril bici
beneficia més persones que posar gespa al camp
de futbol.
- Millora la imatge de poble i dignifica la part sud,
actualment sembla que el poble s’acabi a la
rotonda perquè a partir d’allà dona sensació

Punts febles
- Sembla que hi hagi poc espai per ubicar tot el
que es preveu: carril bici, vorera adequada,
il·luminació...
- Caldria que el projecte incorporés el pas per la
rotonda i el sot sota la C-17 per preveure
inundacions.
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d’abandonament.
- Millora l’accessibilitat a una zona clau.
- Foment de l’esport i, per tant, d’hàbits saludables.
Reduir l’ús del cotxe
- Disposar d’un camí alternatiu bastant pla per
passejar
- Potencia que la gent gran practiqui esport.
- Millorarà la seguretat i accessibilitat: d’una banda,
perquè millorarà la il·luminació d’aquella zona; i, de
l’altra, perquè pot servir per pacificar el trànsit
d’aquella zona i evitar accidents.
- Continuïtat del camí fluvial i possibilitat de
connectar amb els municipis veïns i dins del mateix
municipi.
- Recuperar més espai de casc urbà.
- Potenciar turísticament el municipi.
Elements a millorar
- Acompanyar l’actuació d’una adequació del camí a peu i incloure algun banc en el recorregut del camí
peatonal a la piscina.
- Millorar la senyalització: substituir la tanca d’informació de la rotonda perquè està rovellada.
- Millorar la il·luminació actual i introduir elements de seguretat, com la col·locació d’un pas de zebra
elevat davant el camp de futbol.
- Millorar l’aparcament de cotxes de sota la via del tren
- Fer possibles passos elevats pel pas dels cotxes per millorar la seguretat dels ciclistes i vianants
- Fer difusió d’aquesta nova via i del seu enllaç fins al camí fluvial per promoure el poble a tots els nivells.
- Contemplar continuar aquest itinerari fins a Galligant.
- Atès que es preveu urbanitzar la zona de la Font d’en Llanes per a l’ús públic, podria allargar-se el carril
bici fins al futur Parc.
- Possibilitat d’ampliació a tot el nucli.
Inversió en energies renovables
Punts forts
Punts febles
- Aposta de futur enfront d’una futura crisi - La despesa econòmica inicial.
energètica global. L’actuació permet preveure - Les dificultats econòmiques per tirar el projecte
conflictes futurs derivats d’una crisi energètica
endavant i per implantar-lo després.
- Bàsic si pensem en el futur, ja que els recursos - Les dificultats tècniques d’aplicació de segons
no són il·limitats.
quines energies (per la geografia o les condicions
- Promou l’estalvi energètic i econòmic
climàtiques).
- La reducció del consum
- L’administració ha de ser exemple pels ciutadans
- Fer una gran inversió, a la llarga se’ns retorna
- Conscienciar de l’estalvi energètic i la cura del
medi ambient
Elements a millorar
- Contemplar els diferents tipus d’energia, com per exemple, l’energia eòlica.
- Cal posar èmfasi en vincular-ho amb sectors econòmics locals.
- Aprofundir en la conscienciació col·lectiva i en el cost ambiental dels nostres actes. Com a idea
es podria disposar d’indicadors de consum per transmetre al poble (senzills i en format de
marcador “competitiu”, per exemple, estem a punt d’arribar a l’estalvi de X litres d’aigua....).
- Aprofitar per divulgar, ensenyar i fins i tot formar a la llarga , fomentar l’assessorament als
- Si formem a algú, donem ocupació i estalviem diners
- Tenir en compte el manteniment

14

Parc de la Font d’en Llanes
Punts febles
Punts forts
- Cal un manteniment del parc, els horts...
- Es recupera un espai per a fer-ne ús social.
Millora d’una zona morta a una zona pública/lúdica - Adequació del terreny (distribució, pendent...).
- Espai molt necessari perquè promou el contacte - És poc cèntric i potser no es farà servir gaire.
- No hi ha una necessitat especial d’espais lúdics.
entre les persones.
- Proximitat al veïnat d’aquella zona, a l’escola i a
la font. Que hi hagi un parc infantil al costat de
l’escola.
- Millora d’equipaments i espai públic.
- Punt d’atracció.
- És una bona zona per a instal·lar-hi horts (un dels
usos proposats) perquè hi ha disponibilitat d’aigua.
- El treball intergeneracional que es pot
desenvolupar als horts genera cohesió social.
- Es recuperen antics usos del sòl al poble.
- Calen més espais infantils, perquè n’hi hagi a
diverses zones del poble.
Elements a millorar
- Que estigui ben senyalitzat per poder ubicar-lo.
- Contemplar l’accessibilitat al parc.
- Cal que es tingui en compte que actualment és un espai on s’hi passegen gossos i es pot preveure que
es pugui seguir fent, comptabilitzant-ho amb la resta d’usos previstos.
Carrer la Garriga
Punts forts
Punts febles
- Desenvolupant aquesta actuació s’avança en la - Ús limitat a molt pocs habitants.
implantació del Pla d’Accessibilitat del municipi i es - No és una actuació urgent perquè no afecta a
millora la via pública.
una majoria de la població, sinó que repercuteix en
- Millora molt l’accessibilitat en un punt molt poques persones.
important com és la residència: millora tota la zona - No aporta cohesió social, és una actuació de
com a passeig, sobretot de cara a la mobilitat de la millora urbana.
gent gran.
- Implica una millora de l’aparcament.
- Implica una millora dels serveis: l’enllumenat., el
clavegueram...
- Es millora la seguretat vial.
- Millora de la percepció de seguretat en un carrer
molt fosc.
- Millora d’un tram del passeig fluvial
- Ja que no hi ha moltes alternatives per la
circumval·lació, dignificar aquest carrer.
Elements a millorar
- Caldria repensar els sentits de circulació al carrer, actualment és doble sentit per facilitar l’aparcament i
això repercuteix negativament en la seguretat del vianant.
- Millorar els aparcaments
- Posar unes bones valles al riu que cumpleixin els mesures de protecció.
Plataforma única davant el Casino
Punts forts
- És una proposta global, ja que repercuteix a tota

Punts febles
- Els establiments del carrer que no comptaran
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la ciutadania
amb plataforma única no es veuran afavorits per
- Es guanya un centre del poble que guanya
l’actuació.
identitat
- Tenir en compte com es pacifica el transit per
- Foment de la cohesió social
garantir la seguretat als vianants
- Pot convertir-se en un espai ampli on ubicar
actes i festes populars
- Millora important de cara a prioritzar l’ús peatonal
del carrer.
- Es guanya en espai d’ús públic i es millora la
relació entre les terrasses dels bars i la mobilitat de
la població.
- S’eliminen barreres arquitectòniques, es millora
l’accessibilitat i se segueix avançant en la millora
urbana.
- S’evitaria la doble fila d’aparcament i els
consegüents problemes de mobilitat que genera.
- Millora la seguretat en una zona freqüentada per
nens i gent gran.
- Més accessibilitat pel turisme
Elements a millorar
- Contemplar més recorregut de la plataforma ubicant la plataforma de pas elevat a pas elevat, sense
eliminar aparcament, però utilitzant les voreres. Possibilitat que l’actuació promogui la generació d’una
nova plaça o d’un nou passeig.
- Caldria incloure elements de mobiliari urbà que diferenciessin els usos de l’espai (per tal d’evitar
problemes entre zones de vianants i de vehicles), per exemple, testos, jardineres o pivots.
- Caldria treballar per compaginar l’ús dels vehicles i dels vianants, pensant en la seguretat dels vianants,
potser fent un espai “tancat”.
- Posar un mirall a la sortida del pàrking.
- Posar una font a la plaça d’Anna Bosch.

Altres propostes de Grans Inversions
Comunicar la rotonda de l’entrada (escola) amb el carrer Jacint Verdaguer de manera accessible
per a vianants.
Punts forts
Punts febles
- Es generarien millores d’accessibilitat per les
persones que es desplacen a l’escola.
Elements a millorar
- Podria arribar fins al Parc de la Font d’en Llanes.

Adquirir terrenys per un futur equipament escolar (perquè en un futur la Generalitat amplií
l’escola).
Punts forts
- Acollir a l’escola tots els nens i nenes del municipi
genera cohesió social i dóna vida al poble, no és
bo que marxin.
- És un punt clau pel municipi.
- Cal estar preparats per les necessitats futures.

Punts febles
- Dificultats econòmiques actuals faran que la
Generalitat no l’amplií en un futur proper.
- Dificultat temporal de termini o calendari per a
ampliar l’escola.
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Elements a millorar
- Podria arribar fins al Parc de la Font d’en Llanes.

Millora de camins fora del nucli urbà (es proposa Can Bosc, de la Cuspinera a l’Ullar, Puiggraciós)
Punts forts
Punts febles
Cal equilibrar les inversions en el territori, tant al Són inversions que no s’amortitzen a llarg termini.
nucli urbà com a l’entorn natural.
Horts urbans
Punts forts
- Potenciar la cohesió social
- Bons hàbits alimentaris
- Nous coneixements
- Fomentar l’agricultura ecològica

Punts febles
Són inversions que no s’amortitzen a llarg termini.

Elements a millorar
- Com seria el reg?
- La il·luminació
- La seguretat
- Compostatge comunitari
- Aparcament per càrrega i descàrrega
Proposta que es creu que són menys de 30.000 euros (per tant, per pressupostos participatius)
- Millorar les escales de Ca l’Antic al carrer Narcís Vilarrasa.
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ANNEX: BUIDAT DELS GRUPS DE TREBALL
APORTACIONS GRUP BLAU
EIXOS D’ACTUACIÓ PRIORITARIS
Combatre la crisi amb polítiques d’atenció a les famílies, ocupació, dinamització econòmica,
habitatge, turisme i promoció del comerç.
Impulsar polítiques de formació i d’accés al treball:
-

Promoure la formació ocupacional tenint en compte les necessitats de les empreses de la
comarca (per exemple, auxiliar de geriatria, etc.).
Promoure la contractació de gent del municipi a les empreses del municipi.
Incentivar la formació dels joves que no estudien.
Promoure una formació del lleure dels joves (monitoratge, etc.).

Estimular la creació de nova ocupació per la dinamització econòmica
-

Generar nous llocs de treball vinculats a l’entorn natural de la població. Es considera que cal
aprofitar més l’entorn natural com un actiu per generar ocupació.
Estudiar la possibilitat de crear una cooperativa o empresa vinculada a l’aprofitament dels
recursos energètics locals i que contribuís a l’estalvi econòmic. Un exemple de font d’energia
renovable per abastir les llars del Figaró seria la biomassa.
Facilitar espais de lloguer barats per les empreses que comencin (viver d’empreses). A canvi
d’oferir aquests espais barats, les empreses haurien d’oferir contrapartides.
Recuperar antigues feixes de cultiu per generar ocupació en el sector de l’agricultura.
Buscar un producte que identifiqui el Figaró o la vall del Congost per tal d’atreure visitants i
projectar el municipi. S’apunta, per exemple, com a possible producte “les figueres del Figaró”.

Impulsar polítiques d’accés a l’habitatge
-

Promoure la borsa d’habitatge, facilitant als propietaris llogar pisos buits o cases abandonades i
posar-los al mercat a un preu assequible.

Impulsar el comerç del municipi
-

Promoure el comerç local amb mesures que incentivin les compres de proximitat. Una de les
mesures proposades és crear una targeta descompte pels veïns de Figaró.
Promoure una unió de botiguers.
Promoure una fira de productes locals i comerç just.
Promoure el consum de productes locals.

Impulsar el turisme
-

Aprofitar l’entorn natural per atreure visitants que generin activitat econòmica al municipi. Per
això cal invertir en difusió (web, etc.), organitzar activitats vinculades a la natura, fomentar
activitats esportives, fomentar el pas d’excursionistes, fomentar l’ús de les vies d’escalada, crear
activitats turístiques, etc. Tanmateix, s’apunta que cal trobar un equilibri per tal que l’increment
de visitants no impliqui un increment en els preus del comerç local.
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-

Recuperar l’encant de l’urbanisme de Figaró.
Potenciar el turisme rural.
Recuperar camins i senyalitzar-los.
Senyalitzar millor el Punt d’Informació turístic.

Donar eines a les famílies per a que surtin de la crisi:
-

Donar prioritat a les famílies que realment ho necessiten i que han estat més afectats per la crisi.
Millorar el control de la bona gestió dels ajuts, és a dir, controlar que els ajuts es donin a qui els
necessita i que se’n fa un bon ús per part de les famílies.
Facilitar lloguers assequibles.
Crear opcions d’habitatge social temporal.
Impulsar el banc d’aliments.
Crear un banc del temps. Estudiar la possibilitat de crear-lo juntament amb altres municipis.
Crear un banc d’objectes.
Potenciar jornades d’intercanvi d’objectes.
Donar resposta a necessitats a partir de la xarxa social i el voluntariat. Aquest voluntariat pot
estar format per gent gran amb temps i joves desocupats que puguin fer tasques socials.
Promoure des de la infància la gestió de recursos propis (diners, objectes, patrimoni natural). Es
considera que hi ha famílies amb dificultats per fer una bona gestió dels recursos de que
disposen i que cal donar eines en aquest sentit.

APORTACIONS DEL GRUP GROC
EIXOS D’ACTUACIÓ PRIORITARIS
Desplegar el POUM i continuar millorant la via pública (carrers, escales, clavegueram) amb
polítiques d’accessibilitat, espai públic i mobilitat.
Desplegar el POUM i, per tant, tot el que comporta:
-

Algunes de les persones participants, comentaven que el més important era acabar la revisió del
POUM i començar a desenvolupar les actuacions que contempla el més aviat possible.
Repensar el POUM i el pas de la C-17 pel municipi: trasllat de la C-17 per túnel per la banda
Montseny; piscina i camp de futbol a sota de l’estació a on eren abans. La gran majoria de
participants van apuntar que aquesta aportació era una utopia inviable, tenint en compte que
aquest debat ja s’havia fet.

Promocionar la mobilitat interna a peu o en bicicleta:
-

Millorar els carrers, pavimentant-los amb empedrat o asfalt, segons la tipologia del carrer.
Adequar carrers i itineraris de passeig millorant la seva il·luminació. Es comenta que els utilitza
molta gent gran del poble i es fa difícil passejar sobretot quan es fa de nit.
Millorar la senyalització dins del poble i sobretot de l’itinerari de passeig que va cap a La Garriga.
Com a exemple s’apunta que, un cop surts de l’estació de tren, l’oficina d’Informació està
senyalitzada, però quan arribes al centre del poble, no hi ha cap cartell que indiqui on es troba.
Elaborar i/o desplegar el Pla d’Accessibilitat. En referència a l’accessibilitat, es parla bàsicament
de dos punts: d’una banda, l’obra prevista al solar al costat de l’Àngelus que permetrà accedir al
Casc Antic sense haver de passar per les escales; i, de l’altra, repensar la ubicació de les
terrasses dels bars.

Pacificar el trànsit a tot el poble:
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-

Establir la limitació de velocitat a 30 km/h a tota la població.
Pacificar el trànsit a la sortida del poble, tenint en compte l’existència del carril bici i la vorera de
vianants.

Obertura de nous carrers:
-

Preveure la continuïtat del carrer del Mig –més enllà de les escales de l’Àngelus- abans de
realitzar les obres d’obertura i adequació del carrer.

Revisar les zones d’aparcament:
-

Tenir la via pública lliure en cas d’emergències. Es detecten algunes zones on els cotxes
aparquen i impedeixen el pas de vehicles d’emergències com els bombers.
Revisar les zones on ubicar aparcaments en superfície.
Replantejar establir el sistema de zona vermella gratuït els diumenges per al veïnat.
Considerar ubicar una zona específica per a l’aparcament d’autocars.

Millorar el clavegueram:
-

Millorar el clavegueram ja que es detecten certes zones del poble on les clavegueres no drenen
adequadament l’aigua.

Respectar els arbres:
-

Establir com a criteri dins del POUM respectar els arbres i no tallar-los a l’hora de fer una obra.
No tots els grups es mostren d’acord amb aquesta aportació. Un sector comenta que, en tot cas,
es podria aplicar aquest criteri només a aquelles espècies catalogades i, un altre sector apunta
que hi ha zones on hi ha arbres malalts que s’han de treure i d’altres on les arrels estan arribant
a aixecar el paviment.

Millorar i diversificar les instal·lacions i l’oferta esportiva per a totes les edats.
Millorar i diversificar l’oferta lúdico-esportiva:
-

Un dels grups va comentar que seria interessant introduir un petit canvi en el títol de l’eix,
incorporant la vessant lúdica quan es fa referència a l’oferta esportiva.

Millorar les instal·lacions esportives del poble per promoure la diversificació d’esports:
-

Millorar la pista poliesportiva col·locant una marquesina, per exemple, sense necessitat de
cobrir-la del tot.
Promoure la diversificació d’esports: bicicleta, futbol sala, bàsquet, escalada, tir amb arc,
petanca...
Que les instal·lacions esportives siguin dissenyades per més d’un ús, que siguin més polivalents.
Posar gespa artificial al camp de futbol. No tothom es mostra d’acord amb aquest punt i s’insta a
la gent a comentar aquells elements a tenir en compte en la segona part del matí on parlarem
d’aquesta actuació en concret quan fem referència a les grans inversions.

Aprofitar la proximitat amb el Montseny i altres parcs naturals per practicar esport:
-

Condicionar les vies d’escalada existents.

Elaborar una diagnosi de la demanda esportiva:
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-

Diagnosi demanda esportiva per saber quins esports cal promoure a nivell de municipi. Tots els
grups es mostren molt d’acord amb aquesta aportació, sobretot per tenir informació i elements de
reflexió per promoure un o un altre esport.

Fomentar l’esport femení.
Motivar la promoció escolar de l’esport:
-

Promoure des de l’escola l’esport com a hàbit saludable.
Donar eines a l’AMPA per millorar la gestió dels recursos aportats pel Pla General de l’Esport
Escolar.

Promoure activitats esportives per a gent gran:
-

Promoció d’activitats esportives per a gent gran i adequar itineraris de passeig per poder fer
activitats esportives a altres municipis com, per exemple, La Garriga.

Promoure activitats esportives a nivell de poble que fomentin les relacions intergeneracionals:
-

Promoure activitats esportives populars dins l’àmbit natural del municipi (passejades, curses...).

Fomentar la formació esportiva:
-

Crear una infraestructura de l’esport: personal dedicat a l’esport per al manteniment i
l’entrenament.

Promoure i facilitar la constitució de noves entitats esportives:
-

Detectar i fomentar els grups informals d’esports (escacs, bicicleta, petanca...) i la seva
constitució formal.

GRANS INVERSIONS
Millores al camp de futbol i les piscines
Punts febles
Punts forts
- Infraestructures bones per fomentar l’esport, els - L’econòmic. Es comenta que tot i que suposa una
hàbits saludable i per fer negoci am el bar i la pista gran inversió inicialment, pot beneficiar al conjunt
del poble, atraient gent d’altres municipis, per
de pàdel.
- Millorar les instal·lacions esportives dóna imatge exemples.
de qualitat al poble, és una inversió de futur i de
foment de l’esport.
- Pot atreure gent de fora de la població per venir a
jugar a pàdel, futbol, futbol sala, tornejos
esportius...).
- Pot ser una oportunitat per contractar personal.
- El pàdel és un molt bona inversió de cara a
utilitzar les instal·lacions a l’hivern.
Elements a millorar
- El pressupost presentat es podria rebaixar cercant subvencions específiques, comprant una gespa de
segona mà de camps més grans que la canvien freqüentment i la revenen més barata.
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- Cal renovar el material esportiu.
- Potenciar l’esport femení a nivell de poble.
- A la pista, habilitar cistelles de bàsquet.
- Contemplar la gratuïtat de les piscines per a la gent gran, a més de per als infants.
Carril bici fins les piscines
Punts febles
Punts forts
- Actuació important perquè ho farà servir més - Infraestructura. Il·luminació i seguretat. Sembla
gent. Un sector del grup comenta que una actuació que hi hagi poc espai per ubicar-ho tot (carril bici,
d’aquest tipus pot beneficiar a més gent que no vorera adequada, il·luminació...).
pas la de posar gespa al camp de futbol que - Possibilitat d’ampliació a tot el nucli.
entenen que només beneficiaria a aquelles
persones qui juguen allà. Es genera un debat
perquè hi ha un altre sector que veu que un bon
camp de futbol pot ser un pol d’atracció i cohesió
per al municipi.
- Millora la imatge de poble. El grup comenta que
ara sembla que el poble s’acabi a la rotonda
perquè a partir d’allà dóna sensació
d’abandonament.
- Foment de l’esport i, per tant, d’hàbits saludables.
- Potencia que la gent gran practiqui esport.
- Millorarà la seguretat: d’una banda, perquè
millorarà la il·luminació d’aquella zona; i, de l’altra,
perquè pot servir per pacificar el trànsit d’aquella
zona i evitar accidents.
- Continuïtat del camí fluvial.
Elements a millorar
- Camí peatonal a la piscina amb algun banc en el recorregut. El grup insisteix en què cal assegurar que
l’actuació va acompanyada d’una adequació del camí a peu.
- Millora urgent en la senyalització: substituir la tanca d’informació de la rotonda perquè està rovellada.
- Millorar la il·luminació actual i introduir elements de seguretat, com la col·locació d’un pas de zebra
elevat davant el camp de futbol. Es comenta que per accedir a les piscines s’ha de travessar la carretera
davant el parc de bombers, on no hi ha visibilitat i els cotxes van molt ràpids. Ara han posat un focus els
bombers però abans no hi havia res i, sovint, passen per allà infants, adolescents i joves que surten de la
zona esportiva.
- Fer difusió d’aquesta nova via i del seu enllaç fins al camí fluvial per promoure el poble a tots els nivells.
- Contemplar continuar aquest itinerari fins a Galligant. Un sector del grup comenta que una part podria
pertànyer a La Garriga.
Inversió en energies renovables
Punts forts
Punts febles
- Aposta de futur enfront d’una futura crisi - Despesa econòmica inicial.
energètica global.
- Bàsic si pensem en el futur, ja que els recursos
no són il·limitats.
Elements a millorar
- Contemplar els diferents tipus d’energia. Es comenta que en la presentació s’ha fet referència a
l’elaboració d’un estudi per veure quina tipologia d’energies es poden potenciar a Figaró.
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Parc de la Font d’en Llanes
Punts forts
Punts febles
- Espai molt necessari perquè promou el contacte - Cal un manteniment del parc, els horts...
entre les persones.
- Adequació del terreny (distribució, pendent...).
- Proximitat al veïnat d’aquella zona, a l’escola i a - És poc cèntric i potser no es farà servir gaire.
la font.
- Millora d’equipaments i espai públic.
- Punt d’atracció.
Elements a millorar
- Que estigui ben senyalitzat per poder ubicar-lo.
- Contemplar l’accessibilitat al parc.
Carrer la Garriga
Punts forts
- Millora molt l’accessibilitat en un punt molt
important com és l’església: millora tota la zona
com a passeig, sobretot de cara a la mobilitat de la
gent gran.
- Millora l’aparcament.
- Millorar l’enllumenat.

Punts febles
- Ús limitat a molt pocs habitants. Es comenta que
bàsicament el fan servir els familiars que van de
visita a la residència.

Plataforma única davant el Casino
Punts forts
Punts febles
- Millora important de cara a prioritzar l’ús peatonal - Desfavoriment envers altres establiments. El grup
del carrer.
veu que si aquesta plataforma només es fa en
- Generació d’espai envers les persones.
aquella zona, sortiran beneficiats bàsicament els
- Pot convertir-se en un espai ampli on ubicar bars i establiments d’allà.
actes i festes populars.
Elements a millorar
- Contemplar més recorregut de la plataforma. El grup aposta per ubicar la plataforma de pas elevat a
pas elevat, sense eliminar aparcament, però utilitzant les voreres. Comenten que cal veure si s’aposta
perquè l’actuació promogui la generació d’una nova plaça o d’un nou passeig.
APORTACIONS DEL GRUP VERD
EIXOS D’ACTUACIÓ PRIORITARIS
Desenvolupar polítiques de gestió del medi natural, especialment a la zona de Montmany-Cingles
de Bertí, i continuar desplegant l’Agenda 21.
1. Millorar i augmentar les mesures de prevenció d’incendis.
a. És urgent perquè actualment el bosc està en mal estat i presenta un alt risc.
b. Recuperar espais que fan de tallafocs naturals, com les feixes de la Cuspinera.
2. Vincular la neteja i ampliació de les franges de protecció d’incendis amb l’obtenció de biomassa i
el foment de la ramaderia.
a. A més cal augmentar l’àmbit geogràfic d’actuació.
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3. Desenvolupar política forestal i energètica conjuntament, per tal de poder abastir les llars amb
calefacció de biomassa.
4. Buscar eines per resoldre conflictes amb propietaris de finques amb interès natural, potenciant la
formació i fent-los comprendre la funció social de la seva propietat.
5. Buscar complicitats i maneres d’actuar conjuntament entre els propietaris de finques naturals i
les administracions, clarificant quins camins són públics i privats i com es gestionen. Així es
preveuran conflictes.
6. Eradicar els ail·lants, informant i fent difusió de les espècies autòctones.
7. Promoure sistemes de reg eficients, evitant sempre que sigui possible el reg per inundació.
Especialment millorar el sistema de reg de baix.
8. Fomentar l’ecologisme des de la infantesa i al nucli urbà, difonent el coneixement de la flora i la
fauna.
9. Controlar la població de senglar, col·laborant amb els caçadors.
10. Fomentar i potenciar el turisme de natura a la zona dels Cingles de Bertí, netejant i adequant la
zona per aquest ús.
11. Millorar l’atenció al turisme de natura o esportiu (vies d’escalada, guiatge...).
Impulsar un nou model energètic municipal basat en un consum eficient (enllumenat, edificis, etc.)
i la producció i ús d’energies renovables i no contaminants.
1. Aconseguir que el municipi gaudeixi de major autonomia i eficiència energètica, fent estudis de
viabilitat del foment de l’energia per biomassa, solar, eòlica i microhidràulica i desenvolupant les
actuacions que se’n derivin.
- Sempre tenint en compte el respecte al paisatge natural i urbà.
- Disposar de mapes d’insolació municipal per estudiar la viabilitat de l’energia solar.
2. Desenvolupar i impulsar les actuacions del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES).
- Es considera especialment important seguir millorant les instal·lacions de l’enllumenat
públics, tenint en compte l’estat del cablejat, els horaris d’encesa i apagada, la intensitat
i el tipus de làmpades (mercuri versus sodi).
3. Treballar conjuntament amb els municipis veïns en el desenvolupament de la política energètica.
4. Donar assessorament des de l’Ajuntament en matèria d’eficiència energètica a la població i les
empreses.
5. Creació d’una empresa o cooperativa d’energies renovables per gestionar els recursos propis del
municipi.
GRANS INVERSIONS
Millores al camp de futbol i les piscines
Punts febles
Punts forts
- Dificultats de finançament d’una actuació
- Foment de la participació en clubs
d’aquest tipus per la poca existència
esportius degut al major atractiu d’unes
instal·lacions de major qualitat.
d’ajuts públics a aquest tipus d’obres.
- L’alt pressupost de l’actuació.
- El futbol i l’esport en general és un
- L’existència d’altres formes de potenciar
element generador de cohesió social ,
crea sentiment de poble i fomenta els
l’esport al municipi que no generen una
hàbits saludables.
despesa tan elevada.
- Es podria augmentar la base social del
club esportiu Figaró, augmentar el
nombre de categories existents i evitant
que els nens i nenes, joves i adults
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marxin del poble per jugar.
Elements a millorar
- Caldria vincular la millora del camp de futbol i les piscines amb la construcció del carril bici.
- Es podria afegir altres tipus d’esports (i públics) a l’obra, per exemple la petanca. Especialment,
si s’hi instal·la una pista coberta.
- Cal pensar en la gestió de l’equipament i com es relacionaran la piscina, el paddle i els
vestuaris.

Carril bici fins les piscines
Punts forts
Punts febles
- Possibilitat de connectar amb els
- Caldria que el projecte incorporés el pas
municipis veïns i dins del mateix municipi.
per la rotonda i el sot sota la C-17 per
- Reduir l’ús del cotxe.
preveure inundacions. En principi, no ho
- Millorar l’accessibilitat d’una zona clau del
preveu.
municipi.
- Dignificar la part sud del poble.
- Recuperar més espai de casc urbà.
- Potenciar turísticament el municipi.
Elements a millorar
- Atès que es preveu urbanitzar la zona de la Font d’en Llanes per a l’ús públic, podria allargar-se
el carril bici fins al futur Parc.
- Podria arribar també fins a Gallicant.

Inversió en energies renovables
Punts forts
Punts febles
- L’actuació permet preveure conflictes
- Dificultats econòmiques per tirar el
futurs derivats d’una crisi energètica.
projecte endavant i per implantar-lo
- L’actuació afronta una realitat ineludible.
després.
- Dificultats tècniques d’aplicació de segons
quines energies (per la geografia o les
condicions climàtiques).
Elements a millorar
- Cal tenir en compte també l’energia eòlica.
- Cal posar èmfasi en vincular-ho amb sectors econòmics locals.
- Aprofundir en la conscienciació col·lectiva i en el cost ambiental dels nostres actes. Com a idea
es podria disposar d’indicadors de consum per transmetre al poble (senzills i en format de
marcador “competitiu”, per exemple, estem a punt d’arribar a l’estalvi de X litres d’aigua....).

Parc de la Font d’en Llanes
Punts forts

Punts febles
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-

Endreça una zona del poble que li calia
un ús determinat.
És una bona zona per a instal·lar-hi horts
(un dels usos proposats) perquè hi ha
disponibilitat d’aigua.
El treball intergeneracional que es pot
desenvolupar als horts genera cohesió
social.
Es recupera un espai per a fer-ne ús
social.
Es recuperen antics usos del sòl al poble.
Calen més espais infantils, perquè n’hi
hagi a diverses zones del poble.

-

No hi ha una necessitat especial d’espais
lúdics.

Elements a millorar
- Cal que es tingui en compte que actualment és un espai on s’hi passegin gossos i es pot preveure que
es pugui seguir fent, comptabilitzant-ho amb la resta d’usos previstos.

Carrer la Garriga
Punts forts
Punts febles
- Desenvolupant aquesta actuació s’avança
- No és una actuació urgent perquè no
en la implantació del Pla d’Accessibilitat
afecta a una majoria de la població, sinó
del municipi i es millora la via pública.
que repercuteix en poques persones.
- Es milloren els serveis (l’enllumenat, el
- No aporta cohesió social, és una actuació
clavegueram...).
de millora urbana.
- Es millora la seguretat vial.
- Més llum a un carrer molt fosc,
augmentant la percepció de seguretat.
Elements a millorar
- Caldria repensar els sentits de circulació al carrer, actualment és doble sentit per facilitar l’aparcament i
això repercuteix negativament en la seguretat del vianant.

Plataforma única davant el Casino
Punts forts
Punts febles
- S’eliminen barreres arquitectòniques, es No se’n detecten.
millora l’accessibilitat i se segueix
avançant en la millora urbana.
- S’evitaria la doble fila d’aparcament i els
consegüents problemes de mobilitat que
genera.
- Es guanya en espai d’ús públic i es
millora la relació entre les terrasses dels
bars i la mobilitat de la població.
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Elements a millorar
- Caldria incloure elements de mobiliari urbà que diferenciessin els usos de l’espai (per tal d’evitar
problemes entre zones de vianants i de vehicles), per exemple, testos, jardineres o pivots.
- Caldria treballar per compaginar l’ús dels vehicles i dels vianants, pensant en la seguretat dels
vianants, potser fent un espai “tancat”.

Altres propostes de Grans Inversions (es creu que són més de 30.000 euros)
1. Comunicar rotonda de l’entrada (escola) amb el carrer Jacint Verdaguer de manera
accessible per a vianants.
Punts forts:
Es generarien millores d’accessibilitat per les persones que es desplacen a l’escola.
Elements a tenir en compte:
Podria arribar fins al Parc de la Font d’en Llanes.
2. Adquirir terrenys per un futur equipament escolar (perquè en un futur la Generalitat amplií
l’escola).
Punts forts:
Acollir a l’escola tots els nens i nenes del municipi genera cohesió social i dóna vida al poble, no és
bo que marxin.
És un punt clau pel municipi.
Cal estar preparats per les necessitats futures.
Punts febles:
Dificultats econòmiques actuals faran que la Generalitat no l’amplií en un futur proper.
Dificultat temporal de termini o calendari per a ampliar l’escola.
3. Millora de camins fora del nucli urbà (es proposa Can Bosc, de la Cuspinera a l’Ullar,
Puiggraciós).
Punts forts:
Cal equilibrar les inversions en el territori, tant al nucli urbà com a l’entorn natural.
Punts febles:
Són inversions que no s’amortitzen a llarg termini.
Proposta que es creu que són menys de 30.000 euros (per tant, per pressupostos
participatius)
- Millorar les escales de Ca l’Antic al carrer Narcís Vilarrasa.
Aportacions del grup salmó
EIXOS D’ACTUACIÓ PRIORITARIS
Desplegar el Projecte Educatiu del Figaró i continuar l’oferta de serveis a les persones amb
polítiques culturals, de gènere, d’infància, de joventut i de gent gran.
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1. Treballar la integració a l’escola:
-

Que l’escola estigui més vinculada amb el municipi
Que hi hagi més relació entre l’escola bressol i el CEIP
Que hi hagi més igualtat de gènere

2. Millora de l’oci per a la gent gran
-

Tallers intergeneracionals
Creació d’un casal per a la gent gran
Tallers d’escacs
Tallers de memòria
Músico-teràpia
Gimnàstica terapèutica

3. Fomentar el civisme i els bons hàbits
- Promoure activitats des de la infància
- Promoure a que hi hagin entitats que treballin en aquest àmbit
4. Promoure la oferta cultural pel col·lectiu masculí de mitjana edat
5. Fomentar el turisme al municipi amb la creació d’un museu o arxiu històric del Figaró
6. Promoure la realització d’arts escèniques al poble
- Creació d’un grup de teatre
- Fomentar l’intercanvi d’aquest amb altres grups de la zona
7. Motivació del sector jove (16 a 25 anys)
- Formació
- Activitats lúdiques més atractives i creatives
8. Seguir fomentat l’inter`s per la llengua i la cultura a través de cursos de català
- Augmentar la oferta
- Interrelació entre els cursos existents
9.
-

Revisió del projecte educatius
Més implicació del claustre
Mantenir un professorat fixa
Augmentar la interrelació de l’escola amb el municipi

10. Definició de l’equipament escolar del poble i treballar per assolir-lo: Escola Nova
11. Fomentar la ocupació del poble amb personal educatiu i de manteniment en les estructures
esportives. ( Entrenadors amb formació i personal de manteniment)
12. Posada en marxa, gestió i consolidació del nou Centre Cívic
13. Seguir fomentant i ampliant la oferta d’activitats per a infants
- Biblioteca i espai de lectura
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Fomentar la convivència mitjançant polítiques de civisme, respecte a la diversitat i acollida.
1.
-

Fomentar el civisme al carrer
educar perquè no s’embruti el carrer
Educar perquè no es faci soroll a la nit
Controlar la velocitat dels vehicles
Grup de voluntaris per fer neteja dels boscos
Realitzar una campanya de civisme

2.
-

Fomentar la integració del col3lectiu immigrant
Utilitzar el servei de mediació per establir una bona comunicació amb aquest col3lectiu
Tallers de cuina interculturals
Continuar ampliant la oferta formativa de cursos de català

3. Promoure una campanya de residus informativa pels visitants (turisme i nouvinguts)
- Posar més contenidors
- Divulgació d’informació a la oficina de turisme i amb cartells i plafons
4. Potenciar la plantació de la flora autòctona
5. Fomentar l’interès per la integració
- Acollida: Treballar les tradicions d’altres cultures, des de l’escola i desdels equipaments públics
amb funció educativa
- Tallers intergeneracionals
6. Augment de la vigilància al municipi

GRANS INVERSIONS
MILLORES AL CAMP DE FUTBOL I LES PISCINES
Punts forts
-

Potencia la zona sud com a saludable.
Continuïtat del carril bici
Més activitat esportiva
Més gent implicada en l’esport
Promoció de l’esport en totes les edats
Ampliació de l’oferta esportiva
Creació d’activitat econòmica
Gran millora de les instal·lacions que estan en estat precari
Potenciar la connexió entre el poble i la zona esportiva.
Més seguretat per anar a les piscines
Potenciar l’exercici físic
La unió del nucli antic amb la ruta del camí fluvial
Ús polivalent de les instal·lacions
Foment de l’esport femení
Diversificar diferents esports

Punts febles
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-

Manteniment de les instal·lacions
Falta de grups o equips. S’ha de fomentar molt bé

Elements a millorar
-

Les instal·lacions del bar i el servei.
Millorar les activitats
Adequar la pista a diferents tipus d’esport pel campus d’estiu
Millorar la zona del davant del bar i dels vestuaris
Millorar els espais dels vestuaris antics
Millorar l’enllumenat
Posar noves banquetes
Millorar l’espai d’entrada al camp(rampa)
Trobar alguna solució per que les pilotes no s’escapin a la C-17
Tenir en compte que hi hauran obres futures que poden afectar les instal·lacions (tren, c-17)
Millorar l’escala d’accés al bar de les piscines
PLATAFORMA ÚNICA DAVANT DEL CASINO

Punts forts
-

Es guanya espai
Millora la seguretat en una zona freqüentada per nens i gent gran
Més accessibilitat per el turisme
És una proposta global, ja que repercuteix a tota la ciutadania
Es guanya un centre del poble que guanya identitat
Foment de la cohesió social

Punts febles
-

Tenir en compte com es pacifica el transit per garantir la seguretat als vianants

Elements a millorar
-

Posar un mirall a la sortida del pàrking
Posar una font a la plaça d’Anna Bosch
INVERSIÓ EN ENERGIES RENOVABLES

Punts forts
-

Estalvi energètic i econòmic
És la proposta del futur
La millora dels consum
L’administració ha de ser exemple pels ciutadans
Fer una gran inversió, a la llarga se’ns retorna
Conscienciar de l’estalvi energètic i la cura del medi ambient
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Punts febles
-

Gran inversió inicial

Elements a millorar
-

Aprofitar per divulgar, ensenyar i fins i tot formar a la llarga
Assessorament als veïns
Tenir en compte el manteniment
Si formem a algú, donem ocupació i estalviem diners
CARRIL BICI FINS LES PISCINES

Punts forts
-

Millor accessibilitat i seguretat pels nens i veïns.
Carril bici i peatonal per dignificar la zona
Un camí alternatiu bastant pla per passejar

Punts febles
Elements a millorar
-

Millorar l’enllumenat
Millorar l’aparcament de cotxes de sota la via del tren
Fer possibles passos elevats pel pas dels cotxes per millorar la seguretat dels ciclistes i vianants
MILLORES AL CARRER DE LA GARRIGA

Punts forts
-

Hi haura més seguretat al posar enllumenat
Millora d’un tran del passeig fluvial
Ja que no hi ha moltes alternatives per la circunvalació, dignificar aquest carrer.
No és el carrer més important però si és necessàri

Punts febles
Elements a millorar
-

Millorar l’aparcament
Posar una bona “baiada” al riu
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PARC DE LA FONT D’EN LLANES
Punts forts
-

Millora d’una zona morta a una zona pública/lúdica
Que hi hagi un parc infantil al costat de l’escola
Més parcs infantils per la mancança que hi ha al municipi

Punts febles
Elements a millorar
HORTS URBANS (com a nova gran inversió)
Punts forts
-

Potenciar la cohesió social
Bons hàbits alimentaris
Nous coneixements
Fomentar l’agricultura ecològica

Punts febles
Elements a millorar
-

Com seria el reg?
La il·luminació
La seguretat
Compostatge comunitari
Aparcament per càrrega i descàrrega
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