
 

Agenda Urbana de Sarrià de Ter 

Informe del Taller Participatiu: SdT A ESCALA HUMANA 

 

1. Presentació i desenvolupament del taller 
 

Es presenta la relatoria del primer taller participatiu sobre l’Agenda Urbana de Sarrià de Ter. La 

sessió se celebra el dimarts 10 de maig de 19h a 21h del vespre a la Biblioteca Emília Xargay.  

 

Objectius 

 

1. Emmarcar els temes a debatre en el procés d’elaboració de l’Agenda Urbana de Sarrià 

2. Conèixer la diagnosi i els reptes identificats del bloc temàtic “Sarrià de Ter a Escala Humana” 

que engloba els Objectius Estratègics 1 i 2 de l’Agenda Urbana. Concretament: 

o OE 1. Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo. 

o OE 2. Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent. 

3. Debatre els reptes vinculats a 1. Territori, paisatge i biodiversitat; 2. Model de ciutat i fer 

propostes d’actuacions concretes.  

 

Assistència 

 

Hi assisteixen 9 persones, de les quals 6 homes i 3 dones. Quant a característiques 

demogràfiques es té informació de 6 persones que van contestar l’enquesta. D’aquestes: 3 són 

de Sarrià de Baix i 3 de la Plana de l’Hort; 5 tenen entre 45 i 64 anys i 1 entre 30 i 44 anys.  

 

Dinamització: malla d’idees 

 

Desenvolupament  

 

El taller consta d’una primera part informativa en què la tècnica de Desenvolupament Local de 

l’Ajuntament de Sarrià de Ter dona la benvinguda i contextualitza els temes del taller aportant 

reflexions sobre la diagnosi i identificant reptes que cal desenvolupar:  

 

“Sarrià de Ter hauria de créixer i aprofitar l’espai verd? Com ho hem de fer per viure de 

cara al riu? S’hauria de poder edificar a la zona dels horts? Què fem amb els eixos viaris? 

Què es pot canviar? Què volem en el futur?,....” 

 

A continuació, l’equip tècnic de la malla d’idees explica la dinàmica del taller.  

 

A la segona part de la sessió, les persones participants es distribueixen en tres grups de tres 

persones per treballar els temes amb el suport d’un plànol de Sarrià de Ter. Es demana que 

escriguin les propostes en post-its per a facilitar la posada en comú en plenari. Es compta amb 

el suport de dues tècniques facilitadores del debat.  

 



 

Per últim, es posen en comú les propostes i es demana als assistents respondre una enquesta 

d’avaluació.  

 

2.  Resultats 
 

S’exposen les propostes presentades en plenari i que van ser acordades entre les persones 

participants: 

 

1. Obrir Sarrià de Ter al riu. Reformar el Passeig del riu, netejar-lo i fer-lo accessible. Integrar 

el riu al casc antic (embellint i adaptant el carrer Josep Pallach) i donar-li continuïtat fins a 

Sant Julià i Girona. Unir l’espai dels horts amb l’espai del carril bici que porta a Girona en 

una única via verda i, si cal, treure espai de la zona Hinojosa. Connectar ambdós costats per 

aconseguir un espai cultural i de lleure.  

Adaptar l’espai vora del riu perquè sigui un espai amable, ciutadà, on es puguin fer activitats, 

passejar, fer esport, etc. Fer baixades de fusta tipus moll amb taules per a fer barbacoa, zona 

pícnic, guinguetes per a fer el vermut. 

 

2. Transformar l’avinguda de França en una rambla. Actualment l’avinguda divideix el poble 

però en un futur hauria de ser l’artèria que l’unís. Es proposa fer l’espai més amable (voreres 

amples, enjardinament), pacificar l’avinguda facilitant que s’hi pugui caminar/passejar i anar 

amb bicicleta. Alhora mantenir algun carril per a vehicles però limitant la velocitat del trànsit 

i el pas de camions. Fer nous accessos d’entrada i sortida de vehicles i zones d’aparcament 

per reduir el trànsit i promoure que la gent vagi a l’avinguda a passejar però també a 

comprar. La intervenció urbanística hauria d’anar acompanyada d’una política de promoció 

del comerç i serveis a la rambla.  

 

3. Reivindicar i dignificar el casc antic de Sarrià de Ter. Fer una actuació urbanística integral al 

casc antic combinat amb polítiques de promoció del comerç local i del turisme.  

Accions: 

- Fer peatonal o semi-peatonal la zona compresa entre plaça de l’església, carrer Major, 

placeta i can Riogent 

- Embellir i enjardinar els carrers; connectar el casc antic amb el riu Ter (fent una actuació 

al carrer Josep Pallach perquè acompanyi a baixar al riu).  

- Recuperar espais emblemàtics del poble i potenciar-los (patrimoni arquitectònic, 

recuperar noms antics de les cases,...).  

- Organitzar activitats, mercats i fires.  

Un casc antic cuidat i viu dona identitat i promou la cohesió social i el sentiment de 

pertinença amb el poble.  

 

4. Posar en valor el patrimoni arquitectònic i cultural del poble. Al casc antic de Sarrià de Ter 

hi ha edificis singulars com l’Ajuntament, un habitatge dissenyat per l’arquitecte Masó o el 

Coro que poden ser atractius per a visitants. 

 

5. Conservar i protegir la zona boscosa de Sarrià de Ter. Promoure aquest espai com el 

pulmó verd que convidi a caminar-hi, gaudir de la natura mitjançant la senyalització de 

rutes.   

 



 

6. Unificar els equipaments educatius. Unificar la ubicació de l’escola bressol, l’escola i 

l’institut en un única zona del poble, com espai educatiu. Ara estan molt dispersos en el 

territori. 

 

7. Espais de trobada i confluència entre persones de diferents generacions. Comptar amb un 

espai de trobada al poble, amb serveis i opcions per a poder-hi fer activitats. 

 

8. Dissenyar un espai esportiu per a infants i joves a la plaça de davant del pavelló esportiu. 

Una possibilitat seria construir un skatepark.  

 

9. Sarrià de Ter de poble industrial a un poble residencial amb serveis. En un futur Sarrià de 

Ter ha de ser un poble residencial però no dormitori (amb serveis i activitat econòmica). 

Plantejar revisar els usos i per exemple treure l’equipament industrial Hinojosa del mig del 

poble. 

 

 

 



 

3. Fotografies 

 



 

4. Avaluació 

Al finalitzar la sessió, es demana a les persones participants que responguin una enquesta 

d’avaluació a través del programa Mentimeter. Responen 6 persones. A continuació es 

presenten els resultats. 

 


