Torrelles, territori i futur. Debats ciutadans sobre el present i futur de l’entorn natural, rural i urbà del municipi
Grup de debat sobre el paisatge

Torrelles, territori i futur. Debats ciutadans sobre el present i futur de
l’entorn natural, rural i urbà del municipi
Grup de debat sobre el paisatge
1a reunió. Tema: Paisatge agrícola
Data de la Reunió: Dj 9 de maig de 2013, a les 19.30h
Lloc: Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Assistents: (15)
Albert Villagrasa, Aleix Fernàndez, Biel Ollé, Carles Segura, Dolors Batalla, Ferran Alves, Ferran
Vendrell, Francesc Capdevila, Georgina Tugas, Imma Morral, Lluïsa Pagès, Miquel Casas, Mireia Riu,
Quim del Pozo, Josep Puig Güiza.
Absents: (4)
Conxa de Lucas, Joan Santaeugini, Jordi Pasqual, Lídia Pena.
Excusen la seva assistència: (5)
Anna Maria Bosch, Emili Armengol, Jaume Panyella, Joan Carles Valero, Joan Fontdevila.
Assistència tècnica:
Dinamització: Xavier Sabaté i Mireia Rossell (Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social)
Tècnica Medi Ambient: Laia Peidro
Tècnic de Cultura: Xavier Navarrete
Oficina de Participació Ciutadana (Diputació de Barcelona) Isabel·la Martínez
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentació del procés participatiu.
Presentació dels participants al grup de debat.
Presentació del funcionament del grup de debat.
Exercici 1: un anunci publicitari per al paisatge de Torrelles.
Exercici 2: l’agricultura de Torrelles, any 2040.
Debat obert.
Tancament de la sessió i convocatòria de la següent.

Acta de la sessió
1.

Presentació del procés participatiu

Es va iniciar la sessió donant la benvinguda als assistents i presentant el procés participatiu, a partir del
que ja s’havia explicat en la sessió plenària informativa del 18 d’abril. Es va reiterar que el document que
es generi com a resultat d’aquest procés serà “un full de ruta del paisatge”, que serveixi per orientar les
polítiques territorials de l’Ajuntament de Torrelles en un futur, independentment de la formació política
que governi.

Torrelles, territori i futur. Debats ciutadans sobre el present i futur de l’entorn natural, rural i urbà del municipi
Grup de debat sobre el paisatge

2.

Presentació dels participants al grup de debat

Els participants es van presentar: nom, lloc on viuen i què entenen ells per “paisatge” (en una paraula).
Hi va haver participants que es van incorporar més tard a la sessió i que no van realitzar aquesta
activitat.

Foto 1. Per iniciar la
dinàmica de treball, els
participants del grup es van
presentar breument.



Lluïsa Pagès, viu a Can Güell des de fa 6 anys. Per ella la paraula paisatge, vol dir “qualitat de vida”.



Mireia Riu, viu al nucli urbà. Entén per paisatge “el que ens envolta cada dia”.



Georgina Tugas, viu al nucli urbà. Segons explica, definiria el paisatge com a “llibertat”.



Imma Morral, viu al poble des de l’any 1980. El paisatge és “identitat”.



Ferran Vendrell, viu a Torrelles des de l’any 1983. Per ell el paisatge és un “modus vivendi”.



Dolors Batalla, de Can Coll. Per ella paisatge és “la suma entre l’entorn i les persones que hi viuen”.



Francesc Capdevila, 39 anys que està vinculat a Torrelles, però no tants que hi viu. “Torrelles i el seu
paisatge són un paradís, qualitat de vida, natura..”



Aleix Fernàndez, no viu a torrelles, hi dorm. Entén el paisatge com un “element de proximitat, de
caliu”.



Miquel Casas, viu al poble. Explica que “el paisatge s’ha de conservar, s’ha de participar en ell, i que
el definiria com un valor comú, compartit”.



Carles Segura, viu al veïnat de Can Güell des de l’any 1993. Per ell el paisatge és “el paisanatge, allò
que veus i que es converteix en el teu entorn immediat. La interacció i les emocions”.



Ferran Alves, vinculat a Torrelles des de 1970, hi viu des de 2008, a Can Guey. Se sent identificat
amb el paisatge urbà del poble. Entén el paisatge com “el que et ve al cap quan dius el nom del teu
poble, el flaix mental que tens”.



Quim del Pozo, viu des de 1997 a Torrelles, al veïnat de Cesalpina Explica que “el paisatge està per
sobre de les persones, l’acció de l’home no ha afavorit l’entorn”.
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Foto 2. Els integrants del grup de debat van
sintetitzar en una paraula què entenien ells per
“paisatge”.

3.

Presentació del funcionament del grup de debat

Es va explicar el funcionament del grup de debat (les regles del joc):


És important poder assistir a totes les sessions per poder mantenir una dinàmica fluida durant
totes les sessions i anar construint un “discurs” comú entre tots els integrants del grup.



Els assistents participen a títol individual, no com a representants d’associacions o entitats.
Cadascú viu i veu el paisatge a la seva manera, afegint-hi components molt personals.



Tothom és expert en paisatge, no hi ha qui “en sap més” perquè tothom coneix bé l’entorn en el
que viu.



Es vol tractar sobre com es veu el territori i sobre com els agradaria que fos. En els debats del grup
treballarem des de les percepcions i des dels desitjos, sense entrar a valorar qüestions tècniques
sobre com assolir els possibles objectius de paisatge que es proposin.



Es podrà gravar, prendre nota de les intervencions, i fer fotos, sempre amb la seva autorització.
Per això es distribueix un full de protecció de dades.

4.

Exercici 1: un spot publicitari per al paisatge de Torrelles

Els participants van haver d’idear un vídeo publicitari parlant de Torrelles. Els participants s’agruparen
en grups de tres persones. Cada grup havia de detectar 3 elements destacats del territori de Torrelles (el
que voldrien que sortís al vídeo) i 3 elements que voldrien amagar (que no surtin al vídeo).
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GRUP

POSITIU

Georgina
Tugas, Mireia
Riu, Lluïsa
Pagès

-

Imma Morral,
Ferran
Vendrell,
Dolors Batalla,
Albert
Villagrasa

-

Francesc
Capdevila,
Aleix
Fernàndez,
Miquel Casas

-

Carles Segura,
Ferran Alves,
Quim del Pozo

-

-

-

-

-

NEGATIU

Imatge des del puig Vicenç: amb els
cirerers florits.
Edifici de la Biblioteca i el pi.
Plaça Sant Martí amb l’envelat de Sant
Martí.

-

Entorn natura, muntanya, camins, camps,
boscos, masies... visió des de l’aire de
l’entorn natural de Torrelles.
La imatge de “poble” (casc urbà).
L’agricultura: horts, oliveres, cirerers...

-

El medi natural: trobar espais de
tranquil·litat..
Potenciar medi natural, itineraris a l’aire
lliure.
Agricultura + producte autòcton (cirera).
Les festes.

-

Punt d’emergència.
Mala conservació dels boscos.
Nuclis mal construïts.

Façana del poble des de la variant.
Activitats populars: cirera, estelladors..
element social.
L’entorn natural: forestal, agrari, ubicació
geogràfica.

-

Caos de serveis (subministraments) mal
endreçats. Especialment als veïnats.
Algun racó del nucli, estèticament
qüestionable.
Alguns enclavaments d’algun veïnat,
urbanísticament qüestionables. Detalls
urbanístics, bloc sobre la tasqueta, racó
d’algun veïnat (Can Guey, Tabor).

-

-

-

Entrada de Torrelles: Naus industrials +
punt d’emergència + benzinera.
La variant.
El Maset: masia abandonada, una de
moltes que estan derruïdes.
Les noves edificacions que no estan
integrades en el paisatge (pisos nous, Can
Coll).
El punt d’emergència d’escombraries.
La brutícia, els cotxes mal aparcats, les
voreres estretes... l’incivisme urbà.

Els grups van anar exposant aquestes aportacions a la resta del Grup de Debat sobre el Paisatge, i es van
anar agrupant segons si feien referència al paisatge agrícola, natural o urbà.

Foto 3. Les aportacions dels
grups per a l’exercici “un spot
publicitari per al paisatge de
Torrelles” es van agrupar
segons si feien referència al
paisatge agrícola, natural o
urbà.
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A continuació es presenta una síntesi de les aportacions efectuades:
Paisatge
Agrícola

POSITIU
-

Natural

-

Urbà

-

NEGATIU

Imatge des del puig Vicenç: amb els cirerers
florits.
L’agricultura i productes autòctons: horts,
oliveres, cirerers...
Activitats populars i festes: cirera,
estelladors.. element social.

-

El Maset: masia abandonada, una de moltes
que estan derruïdes.

Muntanya, camins, camps, boscos, masies...
visió des de l’aire de l’entorn natural de
Torrelles.
Espais de tranquil·litat..
Itineraris a l’aire lliure.
Ubicació geogràfica.

-

Mala conservació dels boscos.

Edifici de la Biblioteca i el pi.
La imatge de “poble” (casc urbà).
Plaça Sant Martí amb l’envelat de Sant
Martí.
Façana del poble des de la variant.

-

Punt d’emergència de residus.
Naus industrials.
Caos de serveis (subministraments) mal
endreçats. Especialment als veïnats.
Algun racó del nucli, estèticament i
urbanísticament qüestionable: bloc sobre la
tasqueta, racó d’algun veïnat (Can Guey,
Tabor), pisos nous de Can Coll...
La brutícia, els cotxes mal aparcats, les
voreres estretes... l’incivisme urbà.
L’entrada de Torrelles
La benzinera
La variant.

-

-

5.

Exercici 2: l’agricultura de Torrelles, any 2040

Es va presentar al Grup de Debat una fotografia aèria del municipi l’any 1984 i també es va exposar la
fotografia vigent (2012). L’exercici consistia en que els grups reflexionessin sobre a) com creuen que
serà i b) com els agradaria que fos una hipotètica fotografia de l’any 2040, aproximadament. Com serien
els canvis? En positiu o en negatiu? Quin pes tindria l’agricultura l’any 2040?

Foto 4. Moment de reflexió i
debat en grups.
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Els grups van exposar les següents respostes:
PREVISIBLE
-

6.

Risc: la revalorització de la construcció
d’habitatges. Més construcció.
Més zona boscosa amb disminució de la superfície
agrària.
Risc: carretera de Begues a Torrelles.
Risc: el paper dels propietaris de terres cultivables
que permeten l’abandonament dels camps de
conreu. Els boscos es “menjaran” l’agricultura.

DESITJABLE
-

Agricultura rendible, pulmó agrari de Barcelona.
Camps de conreu a prop del nucli.
Boscos de qualitat (fusta de qualitat).
Equilibri entre agricultura i creixement urbà.
Desenvolupament harmònic i sostenible.
Agricultura com a motor de desenvolupament i
com a model de poble.
Recuperar espais que els propietaris abandonaven
intencionadament.

Debat obert

El temps restant del taller es va dedicar a tractar una sèrie d’afirmacions “provocadores”. Els
participants varen votar “a favor” (verd), “en contra” (vermell) o “ni a favor ni en contra” (blanc) les
diverses propostes, amb un sistema de targetes. Després van argumentar la seva resposta.
A favor
“La transformació dels camps agrícoles en bosc és un procés natural. Cal
tornar a la natura l’espai que li pertoca”.
“És arriscat apostar tot a la cirera. Hi ha altres productes de qualitat i no
podem dependre d’un sol producte”
“L’Ajuntament ha de comprar totes les masies que estan a punt de caure.
És el patrimoni de tots.”

-

-

-

7.

9

En
contra

Ni favor
ni contra

11

2

3

1

2

11

A la primera afirmació, es va qüestionar el concepte “natural”. Els participants van argumentar que
actualment no existeix res natural, que tot està antropitzat. A més a més, segons els participants
s’ha d’apostar per l’agricultura, recuperant els espais que la massa boscosa ha ocupat.
A la segona, es van posicionar majoritàriament a favor de la diversificació de la producció. Es va
comentar que des de fa un temps s’estan recuperant oliveres. Tot i així, un dels participants va
afegir que també s’hauria d’apostar per un producte que fos la “marca” de la població.
A l’última, es va fer una observació: existeixen dos exemples de masies de titularitat pública, Can
Coll i Can Camps (l’edifici restaurat de la Biblioteca). El fet de ser de propietat de l’ajuntament no és
garantia de conservació ja que l’estat de conservació actual de la masia de Can Coll és pràcticament
ruïnós.
Tancament de la sessió i convocatòria de la següent (23 de maig)

Es va donar per tancada la sessió a les 21:45 i es va convocar els participants a la següent sessió del grup
de debat, que tindrà lloc el dijous 23 de maig a les 19.30 a la sala d’actes de l’Ajuntament.
Recordeu: es va enviar al correu electrònic el Document Marc de Referència (a la sessió hi havia una
còpia per a cada un). És un instrument de debat, on hi podreu trobar dades i elements per al debat.

