Torrelles, territori i futur. Debats ciutadans sobre el present i futur de
l’entorn natural, rural i urbà del municipi
Sessió oberta de debat
Data de la Reunió: Dc 26 de juny de 2013, a les 19.00h
Lloc: Ateneu de Torrelles de Llobregat (Sala 4)
Núm. assistents: 29 persones
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Benvinguda, explicació del procés i resultats preliminars
Debat sobre els objectius del paisatge de Torrelles
Presentació de les propostes efectuades
Priorització de mesures i tancament de la sessió

Acta de la sessió
1.

Benvinguda, explicació del procés i resultats preliminars

Es va iniciar la sessió de debat obert realitzant una breu explicació dels treballs efectuats fins al moment.
També es van presentar resultats preliminars sobre alguns aspectes del qüestionari ciutadà.
Després de la presentació, els participants van realitzar qüestions i comentaris respecte el procés. Una
de les demandes que va sorgir, va ser la conveniència de traslladar el debat sobre cada un dels aspectes
del paisatge en els diferents òrgans de participació que ja existeixen: Consell Medi Ambient,
Coordinadora Cultural, Fòrum Jove, Consell Escolar... La qüestió seria dedicar una sessió exclusiva a
tractar aquest tema.
2.

Debat sobre els objectius del paisatge de Torrelles

La dinàmica de la sessió es va organitzar a partir dels sis objectius que van sorgir de l’última sessió del
Grup de Debat sobre el Paisatge. A la sala on es va realitzar la sessió, es van distribuir sis taules, on a
cada taula, li corresponia un dels objectius/temàtica a desenvolupar. Els sis objectius són els següents:
1.

Enfortir l’essència rural del municipi. Reforçar el paper de les activitats agrícoles com a motor
econòmic de la població i com a model de poble. Posar en valor i conservar les activitats populars i
les festes tradicionals de Torrelles, i potenciar el consum de productes autòctons.

2.

Augmentar l’atractiu del comerç al nucli urbà. Preservar i potenciar el comerç de proximitat i
millorar la mobilitat i l’aparcament al nucli urbà, per tal de potenciar l’eix comercial del municipi i
captar clients de dins i fora del municipi.

3.

Millorar la gestió dels boscos i els espais naturals. Apostar per una producció forestal de qualitat,
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.
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4.

Rehabilitar i conservar elements patrimonials. Evitar la degradació i desaparició d’elements
patrimonials com fonts, masies, construccions tradicionals, recuperant el seu ús per al gaudi de la
població local i visitant.

5.

Millorar l’aspecte dels espais urbans. Recuperar i millorar els espais construïts, tant pel que fa als
edificis com als espais públics (jardins, places, vials...), tant del nucli urbà com de les urbanitzacions i
veïnats.

6.

Potenciar el civisme i la cura per l’entorn. Incentivar la responsabilitat de tothom per mantenir en
bon estat l’entorn urbà, rural i natural del municipi, entre tota la població local i també a la visitant.

Els participants havien de formular propostes per a cada objectiu amb una dinàmica rotatòria tipus
“World Café”, és a dir, varen poder “visitar” les tres taules que fossin del seu major interès. A cada una
de les taules, hi podien dedicar 20 minuts en fer propostes concretes d’actuació.

Foto 1. Els assistents es
van distribuir en sis grups,
un per a cada objectiu de
paisatge.
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3.

Presentació de les propostes efectuades

Un cop finalitzat els temps de debat, es va procedir a la posada en comú de les propostes que havien
sorgit en les respectives taules de debat.
Nota: (?) indica que alguns participants no estaven d’acord amb la proposta, o els generava dubtes.

Enfortir l’essència rural del municipi
Proposta (Què?)

Concreció

Banc de terres i d’eines.

- On? Masia de can Coll, centre del poble. Que ho proposi l’Ajuntament.
- Qui? Ajuntament + propietaris + agricultors + particulars.
- Com? Crear un registre de terrenys i de candidats a treballar les terres.
Estudi jurídic de com obligar a complir l’ús que el planejament preveu per
a cada terreny (agrícola, forestal...).
- Quan? El més aviat possible

Fomentar l’agricultura
ecològica (horta i granges).

- On? Zones perimetrals dels veïnats, espais agraris municipals.
- Qui? Ajuntament + propietaris + agricultors + particulars.
- Com? Venda local contrastada. Conveni amb el Parc Agrari del Baix
Llobregat.
- Quan? El més aviat possible.

Revitalitzar la cooperativa
agrària.

- Qui? Ajuntament + propietaris + agricultors + particulars.
- Quan? El més aviat possible.
- Com? Pot anar lligada a la primera “Banc de terres i d’eines”.

Augmentar l’atractiu del comerç al nucli urbà
Proposta (Què?)

Concreció

Potenciar aparcaments a prop
del nucli urbà sense que els
cotxes hagin de passar pel
centre del poble.

- On? Ampliar el pàrquing del Mig Món i del C/ Rafel Casanovas tot de
càrrega i descàrrega. (?)
- Qui? Comerciants + Ajuntament
- Com? Diners de les institucions, autofinançament i comerciants.
- Quan? Ja!

Potenciar el comerç de
productes de proximitat.

-

On? Centralitzat al nucli urbà i amb els productors locals.
Qui? Comerciants + Ajuntament
Com? Diners de les institucions, autofinançament i comerciants.
Quan? Ja!

Trenet/bus que uneixi
Catalunya en Miniatura i el
centre del poble.

-

On? Pàrquing Catalunya en Miniatura- Centre de Torrelles
Qui? Comerciants + Ajuntament
Com? Diners de les institucions, autofinançament i comerciants.
Quan? Els festius i les festes locals

Punt centralitzador de
recollida de comandes de
productes diversos i venda
directa en horari ampliat.
(venda online) (?)

- On? A l’entrada de Torrelles (p.ex. Polígon Industrial).
- Qui? Per mitjà de l’associació de comerciants.
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Millorar la gestió dels boscos i els espais naturals
Proposta (Què?)

Concreció

Prohibir l’accés de vehicles a
motor (p.ex. Quads, motos...)
excepte propietaris o serveis.

-

On? Boscos i espais naturals.
Qui? Ajuntament – propietaris.
Com? Negociació Ajuntament-propietaris.
Quan? Prioritari.

Habilitar circuit de motos. (?)

-

On? Darrera de Can Balasch (altres opcions) (?)
Qui? Ajuntament i interessats.
Com? Estudiar terrenys/horaris.
Quan? Al llarg d’un any.

Senyalitzar rutes i camins,
rutes guiades. Tot d’acord a
criteris i consens amb els
propietaris.

- On? Boscos i entorn natural, promoció pàgina web de l’Ajuntament,
revistes Centre Excursionista...
- Qui? Ajuntament i Centre Excursionista i altres entitats interessades.
- Com? Marcant-ho. Demanant-ho.
- Quan? Al llarg d’un any.

Rendibilitzar amb seny els
boscos.

- On? Boscos del municipi? (propietat?)
- Qui? Associació de propietaris.
- Com? Fer un catàleg dels boscos on es pugui rendibilitzar el bosc. Buscant
un consum local de la fusta.
- Quan? A curt termini.

Rehabilitar la riera en tot el
seu trajecte i torrents.
(Begues-St.Antoni)

- On? Llera i vorals de la riera.
- Qui? Voluntaris locals i alumnes UPC amb supervisió del professorat.
- Com? Conveni amb la UPC Castelldefels. Grau en Enginyeria
Agroambiental i del Paisatge.
- Quan? Tant aviat com sigui factible.

Planificar la massa forestal per
prevenció d’incendis,

- Com? plantejar espècies arbòries autòctones. Combinar massa boscosa i
conreu.

Rehabilitar i conservar elements patrimonials
Proposta (Què?)

Concreció

Sortides guiades amb
aportacions econòmiques
voluntàries.

- Qui? Ajuntament
- Com? Apadrinament del patrimoni a través de particulars.

Divulgació cultural i del
patrimoni.

- Qui? Ajuntament.
- Com? Adaptat a les noves tecnologies.

Consell de patrimoni.

- On? Ajuntament i propietaris

Fer un catàleg de patrimoni
amb criteris clars.

- Qui? Ajuntament i propietaris
- Com? Donar ajudes de rehabilitació en base al catàleg. Rebaixa en l’IBI.
Diferenciant la situació i l’ús d’aquest patrimoni.
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Millorar l’aspecte dels espais urbans
Proposta (Què?)

Concreció

Petites accions: flors al carrer.
A les finestres i balcons.
Art (escultures, murals...)

-

On? En general a tot el municipi.
Qui? Particulars, escoles i gent aficionada.
Com? Apadrinament d’espais de jardí en places (p.ex. els escolars)
Quan? Objectiu 2014, “els Reis ens regalen llavors”

Peatonalitzar definitivament
el c/Major i la Pl. Sant Martí.
(com a mínim)

-

On? C/ Major i plaça Sant Martí.
Qui? Ajuntament
Com? Fent un estudi previ per a definir la zona, els aparcaments...
Quan? 2014, “regal de Reis”

Regular el trànsit al casc urbà.

-

On? Al centre del casc urbà.
Qui? Ajuntament amb el consens dels veïns i els comerciants.
Com? Donant prioritat als vianants.
Quan? A curt termini, ja!

Harmonitzar el parc
immobiliari.

- On? A tot el municipi.
- Qui? Ajuntament
- Com? Realitzar un catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic.
Restringir els estàndards de disseny d’obra nova i rehabilitació.
- Quan? A curt termini.

Potenciar el civisme i la cura per l’entorn
Proposta (Què?)

Concreció

Millorar el funcionament de
la recollida de brossa i més
neteja viària.

-

On? A tot el municipi.
Qui? Punt informatiu a l’Ajuntament
Com? Normativa escrita del funcionament amb avís de rebut. Multes.
Quan? Ja

Pintades

- On? Parets dels habitatges i espais públics.
- Qui? La part afectada.
- Com? Espais públics: repintar per voluntaris i dir-ho. Fent constància del
fet i l’esforç. Espais privats: el propietari indiqui el cost d’arreglar-ho.
- Quan? El més aviat possible una vegada detectat.

Ordenança cívica amb
participació de totes les
persones implicades.

- Qui? Ajuntament i policia municipal
- Com? Impulsar la ordenança cívica i garantir-ne un seguiment. Normativa
amb contraprestacions de treballs comunitaris
- Quan? Immediat
- On? La totalitat del municipi

Grup de voluntaris per a la
conscienciació.

-

On? En general.
Qui? Voluntaris
Com? Tal com ho fa Protecció Civil.
Quan? Immediat

Evitar conductes d’incivisme
pel que fa al soroll i
excrements

-

On? Espai públic.
Qui? Ajuntament + escoles + en general.
Com? Educació + sanció + ordenança municipal.
Quan? Immediat
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4.

Priorització de mesures i tancament de la sessió

Cada participant tenia 5 marcadors per prioritzar les propostes d’actuació, i les havia de distribuir
segons el seu entre les diferents propostes.

Objectiu
Enfortir l’essència
municipi

rural

del

Augmentar l’atractiu del comerç al
nucli urbà

Millorar la gestió dels boscos i els
espais naturals

Rehabilitar i conservar elements
patrimonials

Millorar
urbans

l’aspecte

dels

espais

Potenciar el civisme i la cura per
l’entorn

Proposta

Puntuació

Banc de terres i d’eines
Fomentar l’agricultura ecològica (horta i granges)
Revitalitzar la cooperativa agrària
Potenciar aparcaments a prop del nucli urbà sense
que els cotxes hagin de passar pel centre del poble.
Potenciar el comerç de productes de proximitat.
Trenet/bus als festius i les festes locals que uneixi
Catalunya en Miniatura i el centre del poble.
Punt centralitzador de recollida de comandes de
productes diversos i venda directa en horari ampliat.
Prohibir l’accés de vehicles motors (p.ex. Quads,
motos...) excepte propietaris o serveis.
Habilitar circuit de motos (?)
Senyalitzar rutes i camins, rutes guiades. Tot d’acord
a criteris i consens amb els propietaris.
Rendibilitzar amb seny els boscos
Rehabilitar la riera en tot el seu trajecte i torrents.
(Begues-St. Antoni)
Sortides guiades amb aportacions econòmiques
voluntàries.
Divulgació cultural i del patrimoni.
Consell de patrimoni.
Fer un catàleg de patrimoni amb criteris clars
Petites accions: flors al carrer. A les finestres i
balcons.
Art (escultures, murals...)
Peatonalitzar definitivament el c/Major i la Pl. Sant
Martí. (com a mínim)
Regular el trànsit al casc urbà.
Harmonitzar el marc immobiliari.
Funcionament de recollida de brossa i més neteja
viària.
Pintades
Ordenança cívica.
Voluntat política
Grup de voluntaris per a la conscienciació.
Soroll
Excrements

13
5
3
1
7
0
4
9
0
0
5
9
0
0
5
8
5

7
0
0
1
0
9
2
0
1
1
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Ordenades de major a menor puntuació, les propostes queden així:

Proposta

Punts

Banc de terres i d’eines
Prohibir l’accés de vehicles motors (p.ex. Quads, motos...) excepte propietaris o serveis.
Rehabilitar la riera en tot el seu trajecte i torrents. (Begues-St.Antoni)
Ordenança cívica.
Fer un catàleg de patrimoni amb criteris clars
Peatonalitzar definitivament el c/Major i la Pl. Sant Martí. (com a mínim)
Potenciar el comerç de productes de proximitat.
Fomentar l’agricultura ecològica (horta i granges)
Petites accions: flors al carrer. A les finestres i balcons. Art (escultures, murals...)
Consell de patrimoni.
Rendibilitzar amb seny els boscos
Punt centralitzador de recollida de comandes de productes diversos i venda directa en horari
ampliat.
Revitalitzar la cooperativa agrària
Voluntat política
Soroll
Excrements
Funcionament de recollida de brossa i més neteja viària.
Grup de voluntaris per a la conscienciació.
Pintades
Regular el trànsit al casc urbà.
Harmonitzar el marc immobiliari.
Sortides guiades amb aportacions econòmiques voluntàries.
Divulgació cultural i del patrimoni.
Sortides guiades amb aportacions econòmiques voluntàries.
Divulgació cultural i del patrimoni.
Trenet/bus als festius i les festes locals que uneixi Catalunya en Miniatura i el centre del poble.

13
9
9
9
8
7
7
5
5
5
5
4
3
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Foto 2. Els assistents
van prioritzar les
propostes que
consideraven més
rellevants.

