
 

Agenda Urbana de Sarrià de Ter 

Informe del Taller Participatiu: SdT INCLUSIVA I DE KM 

 

1. Presentació i desenvolupament del taller 
 

Es presenta la relatoria del taller participatiu “SdT Inclusiva i de KM0” sobre l’Agenda Urbana de 

Sarrià de Ter. La sessió se celebra el dimarts 24 de maig de 19h a 20.30h 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 Sostenible” que 

engloba els Objectius Estratègics 6, 7 i 8 de l’Agenda Urbana. Concretament: 

o OE 6. Fomentar la cohesió social i buscar l’equitat. 

o OE 7. Impulsar i afavorir l’economia urbana. 

o OE 8. Garantir l’accés a l’habitatge. 

3. Debatre els reptes vinculats a 1. Cohesió social i igualtat d’oportunitats, 2. Economia 

urbana, 3. Habitatge, i fer propostes d’actuacions concretes.  

 

Assistència: Hi assisteixen 8 persones, de les quals 4 homes i 4 dones.  

 

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 de la diagnosi i identificant reptes que cal desenvolupar. 

 

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

preguntes per a la reflexió: 

− Com es pot fomentar la cohesió social i la igualtat des de l’educació, la cultura, l’esport, 

el lleure, l’associacionisme...? (pensar en diferents perfils com la infància, la gent gran, 

famílies nouvingudes,...). 

− Com es pot diversificar l’activitat econòmica de Sarrià de Ter i potenciar el comerç local? 

(en la línia de no esdevenir una ciutat dormitori). 

− Com es pot garantir l’accés a l’habitatge? 

 

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

començar a debatre sobre les propostes. Es compta amb el suport de dues tècniques 

facilitadores del debat. Al cap d’uns 15 minuts, es torna al plenari per posar en comú les 



 

propostes i continuar debatent. Una dinamitzadora va anotant les propostes i una altra recull 

d’acta. 

 

2.  Resultats 
 

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

participants: 

 

Cohesió social i igualtat 

- Horts comunitaris i urbans. Impulsar horts urbans i comunitaris com els que hi ha a 

Santa Eugènia o Salt. Obert a gent gran i famílies amb necessitats. Lloc de trobada i 

d’intercanvi intergeneracional (compartir coneixements). Es proposa que hi hagi un 

projecte de cohesió social al darrere i que també es vinculi a temes de sostenibilitat 

(exemple el banc de llavors de Salt,…). També podria ser un recurs perquè a les famílies 

que reben aliments tinguessin aliments frescos. 

 

- Banc de temps. Projecte des del centre cívic que ja està fet però es vol tornar a 

emprendre (es va aturar per la Covid). Hi ha el problema que a les entitats veïnals no hi 

ha relleu generacional, però la idea és tornar a engegar el projecte el 2023.  

 

- Accions per fomentar la participació. Des de la pandèmia s’ha vist una baixada de la 

participació. S’han de buscar instruments perquè la gent torni a participar, implicar-se 

en entitats i buscar la vinculació de les famílies nouvingudes. Es proposar que es donin  

facilitats i es faci un acompanyament a les persones o entitats que volen fer activitats. 

Que l’ajuntament fomenti que les entitats es coneguin i tinguin contacte. Per això també 

es proposa un espai de trobada per a les entitats, tipus Hotel d’entitats.  

 

- Espai per joves. Espai físic on trobar-se, per fer activitats, amb dinamització juvenil.  

 

- Programació activitats per famílies o per trams d’edat. Organitzar activitats culturals i 

lúdiques. Ser un poble actiu, que no sigui un poble dormitori. Pensar en activitats més 

atractives al moment actual, que tinguin en compte els interessos de la gent. Per això, 

es proposa fer un estudi de les necessitats i activitats de la ciutadania, dels seus 

interessos. 

 

- Treballar de manera més transversal i sumar sinèrgies entre esports, cultura, educació, 

joventut.  

 

- Es fa la reflexió que fet que el municipi estigui tallat per diferents vies no ajuda a la 

cohesió de municipi.  

 

- Promoure programes de voluntariat de joves per fer acompanyament a la gent gran 

que viu sola. Organitzar aquest voluntariat des de l’institut (a través del servei 

comunitari). Són experiències molt positives des del punt de vista de la promoció de la 

salut i la cohesió, que permeten que es generi un intercanvi entre la gent gran i la gent 

jove (espais de conversa, acompanyament,....). És important per a l’aprenentatge dels 



 

sabers de la gent gran, saber d’on venim. Es proposa lligar aquest programa de 

voluntariat a la futura residència que s’obrirà al poble.   Aprenentatge, escoltar d’on 

venim.    

 

- Estudi sobre la percepció de seguretat a Sarrià de Ter a diferents nivells. Percepció de 

seguretat – sentir-se segur és part de benestar emocional, salut, etc.   

 

Diversificar activitat econòmica i comerç 

- Seguir treballant per constituir una associació de comerciants. Recuperar l’associació de 

comerciants i la fira comerciants. Des de l’Ajuntament ja s’està fent, però en aquests 

moments els comerços no són massa receptius i no veuen la necessitat de la proposta. 

Pensar accions per trencar amb aquesta tendència. Es valora positivament la Fira de Comerç 

S’ha d’enfortir el comerç i aquest ha de buscar la manera de fidelitzar els clients (passa 

perquè l’associació de comerciants sigui forta), adaptar el petit comerç a les tendències 

actuals (venda online, a domicili....). Fer front a la competència de Girona.   

 

- Revitalitzar el comerç al casc antic / carrer Major i a l’actual avinguda de França que hauria 

de ser eix comercial del poble. Per exemple, es podria promoure comerç outlet (com es fa a  

Llagostera).  

 

Habitatge 

- Fer habitatge de protecció oficial destinat als joves del poble, facilitar que es puguin quedar 

a viure a Sarrià. Que hi hagi un accés real, que la ciutadania estigui ben informada i que el 

preu del lloguer sigui assequible. S’explica que actualment Sarrià no compta amb habitatge 

protecció social. 

 

- Promoure el lloguer d’habitatges buits per posar-los al mercat de lloguer assequible. Es 

proposa fer-ho a través de l’Oficina Comarcal d’habitatge que ofereix un servei de mediació 

entre persones propietàries d’habitatges buits i persones que cerquen habitatge a preus 

assequibles. El mateix servei fa seguiment per resoldre les possibles incidències. 

 

- Promoure pisos compartits per a gent gran, que tinguin habitacions individuals però serveis 

compartits.  

 

- Promoure cooperatives d’habitatge per oferir habitatge assequible, a més d’optimitzar 

serveis amb la creació d’espais comuns. Solen ser edificis energèticament més sostenibles. 

Normalment s’ofereix sòl públic amb contractes d’entre 50 i 100 anys, per oferir estabilitat. 

A Sarrià de Ter hi ha l’Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines que està organitzant unes 

jornades sobre habitatge cooperatiu. 

 

- Promoure que gent gran que viu sola llogui habitacions a joves universitaris. L’estudiant 

pot tenir una habitació a bon preu, i la persona gran uns ingressos. I mútuament es fan  

companyia. Cal tenir en compte que compte que la població és cada vegada més envellida i 

cal mitigar la solitud de les persones grans. 

 

  



 

 

3. Fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


