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Grup de debat sobre el paisatge: L’entorn urbà
El passat dijous 9 de juny va tenir lloc a l’Ajuntament la tercera reunió del Grup de debat sobre el
paisatge, amb la participació de 16 assistents que van debatre sobre el paisatge urbà del municipi.
La primera dinàmica de la sessió va consistir en fer una proposta conjunta d’un projecte realitzable i
concret per als següents àmbits.
1.

Carrer Major/Plaça Sant Martí. L’objectiu de la proposta va ser un centre del poble per a l es
persones, no per als cotxes i trobar fórmules per resoldre la manca d’aparcaments al nucli urbà.

2.

Entrada al nucli: polígon industrial, benzinera, punt d’emergència. L’objectiu de la proposta va ser
“maquillar” l’entrada, gestionar el punt d’emergència i reforçar alguns aspectes de la mobilitat.

3.

Riera i horts a prop del nucli urbà. L’objectiu general de la proposta va ser preservar i crear noves
zones d’horta i també, potenciar el desenvolupament d’espais per a l’ús comú.

Després del debat i de les propostes que van sorgir en aquest primer exercici, el grup va tractar altres
qüestions relacionades amb l’entorn urbà. A continuació se’n detallen algunes:



Es va posar a debat la qüestió: “Tot i les deficiències que es detecten en l’estat dels veïnats, és
prioritari invertir recursos en el nucli urbà perquè el seu cost de manteniment és més baix”.
Els participants no varen estar del tot d’acord amb aquesta afirmació i es va debatre que el cost
del manteniment va a càrrec de l’Ajuntament, i que tothom té el mateix dret de gaudir
d’aquestes millores. Es debat que els impostos (IBI) són més elevats en les urbanitzacions.



L’Ajuntament té una responsabilitat pel que fa a les actuacions que s’han de dur a terme en el
municipi, tot i que pugui existir el voluntariat dels veïns. Es proposa que els membres de l’equip
de govern també facin actuacions exemplars.



Pel que fa a la masi a de Can Coll, el grup opina que s’hi ha de fer algun tipus d’actuació abans
que la masia acabi degradant-se més. S’hauria de trobar alguna proposta concreta d’actuació.

Per acabar, els participants van debatre i prioritzar, a partir dels resultats obtinguts en sessions anteriors
i també arran del qüestionari ciutadà , una sèrie d’objectius generals. Els resultats de la priorització
d’objectius varen ser els següents (per ordre de prioritat):
1.
2.

Enfortir les activitats agrícoles com a motor econòmic de la població i com a model de poble.
Apostar per la rehabilitació i conservació d’elements patrimonials (fonts, masies, construccions

3.

tradicionals...) i d’espais naturals emblemàtics.
Millorar la gestió dels boscos, apostant per una producció forestal de qualitat.

4.
5.

Preservar i potenciar el comerç de proximitat i el consum de productes autòctons.
Potenciar el civisme entre tota la ciutadania i també a la gent forània.

6.

Evitar el tancament de l’accés a camins públics i vetllar per a que qualsevol activitat en el medi
natural sigui el màxim de respectuosa amb l’entorn.

7.
8.

Millorar l’aparcament al nucli urbà .
Millorar l’aspecte dels espais urbans .

9.

Posar en valor i conservar les activitats populars i les festes tradicionals de Torrelles, que també
formen part del paisatge “i ntangible” del municipi.
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Aquesta és la última de tres trobades del Grup de debat que s’ha creat per al procés participatiu
“Torrelles, territori i futur”. També podeu participar en el procés a través de la consulta web.

