
 

 

Agenda Urbana de Sarrià de Ter 

Informe de les sessions participatives amb joves de Sarrià de 

Ter 

 

En el marc del procés participatiu de l’Agenda Urbana de Sarrià de Ter s’organitzen tres 

accions participatives amb adolescents i joves del poble per conèixer la seva visió sobre 

el municipi i propostes de futur. Aquest informe recull les aportacions de les sessions 

realitzades amb alumnes de 1r i 2n d’ESO de l’institut de Sarrià de Ter i de la sessió 

participativa oberta a joves i entitats juvenils del poble.  

 

Les propostes es presenten ordenades per grans temes.  
 

 

MURAL DINAMITZAT A L’INSTITUT 1r i 2n ESO 
 

L’activitat amb nois i noies de 1r i 2n d’ESO de l’institut se celebra el dimarts 17 de maig a les 

10h coincidint amb l’hora del pati i la dins el projecte de dinamització Connexions. Es fan dues 

activitats en paral·lel, una amb els alumnes de 1r d’ESO i l’altra amb els alumnes de 2n d’ESO. 

Per a fer-ho es compta amb la dinamització del personal tècnic de joventut i de la consultora 

Malla d’idees. 

 

Objectiu: 

 

Obrir un debat amb els i les adolescents i recollir les seves aportacions sobre els objectius 

estratègics de l'Agenda Urbana. 

 

Desenvolupament de l’activitat: 

 

S’organitza la reflexió a partir d’un mural amb plànol de Sarrià de Ter i un espai al costat per 

recollir les propostes. Es treballa en dos patis diferents, un pels de 1er d’ESO i l’altra pels de 2n. 

Es planteja la dinàmica de la manera següent: 

 

- Pas 1. Reflexions i propostes sobre el territori/serveis/oferta d’activitats. Amb el suport 

d’un plànol del municipi, es planteja als nois i noies que ubiquin al mapa espais que els 

agraden i que no i per què. Suport: gomets verds per marcar què agrada i gomets vermells 

per marcar què no agrada. 

 

- Pas 2. Com t’agradaria que fos el Sarrià del futur? A partir del que ha sortit en el racó 1, 

què milloraries? Es parlarà de temes com espai públic, mobilitat, medi ambient, esport, 

cultura, igualtat, participació, internet,...  

 

Cada racó compta amb una tècnica dinamitzadora que contextualitza l’Agenda Urbana i ajuda a 

centrar el debat. Les propostes es van anotant en post-its i es col·loquen al costat del plànol.  



 

 

L’activitat s’adapta a les característiques de cada grup. Mentre a 1r d’ESO es treballa amb grups 

i es reflexiona sobre l’espai públic (què agrada i què no) abans de fer propostes, l’espai de 2n 

d’ESO se centra directament amb les propostes en format pluja d’idees. Totes elles es recullen. 

 

1. Propostes del grup 1r d’ESO 

 

 
 

En un primer moment s’identifiquen espais que els agraden i els que no i es comenta perquè: 

 

Espais que agraden: 

- Zona de bosc: s’hi pot passejar i anar amb bici 

- La coope: espai de trobada 

- La piscina: per banyar-se i trobar-s’hi amb amics i amigues 

- Espai jove: per les activitats que fan 

 

Espais que no agraden: 

- La baixada de l’escola Montserrat: s’ha de millorar 

- La fàbrica: perquè fa pudor 

- Carril bici que connecta amb Girona: és poc segur i s’hauria de millorar 

- Parc del costat del Coro:  falten jocs per a més grans 

 

Tot seguit, es recullen propostes, primer partint dels espais que no agraden o caldria millorar i 

després sobre altres temes: 

Equipaments 



 

 

- Fer un conveni amb Sant Julià perquè els joves del municipi puguin anar a la piscina de 

Sarrià a un preu econòmic. 

- Fer una pista de pàdel. 

- Fer un circuït per a patinets. 

- Posar gronxadors per a petits i també per a més grans al Parc del costat del Coro. Posar 

més material per fer-hi activitats que no siguin tant infantils (amb tirolines, skates, com al 

parc que hi ha a Girona al costat de la Nestle). 

- L’espai jove està ben valorat per les activitats però com a espai hauria de ser més gran i 

també tenir més espai a l’exterior per jugar (a futbol o a altres jocs diferents). 

Activitats 

- Organitzar extraescolars de ping-pong. 

- Organitzar una gimcana a l’estiu i donar una recompensa al guanyador o guanyadora. 

Mobilitat 

- Millorar el carril bici que connecta amb Girona (ara és poc segur). 

- Millorar el transport públic en general i posar més línies regulars cap al centre comercial  

Territori/paisatge 

- Fer més rutes pel bosc per poder anar a caminar. 

- Rutes per a bicicletes més xules i amb baixades. 

- Crear un circuït de BTT i un club de BTT on hi puguin anar els veïns i veïnes de Sant Julià 

també. 

Indústria 

- Treure la pudor de la fàbrica. 

 

 

  



 

 

2. Propostes del grup de 2n ESO 

 

 

 

 

Equipaments i espais de lleure  

- Construir un skate park amb rampes i diferents mòduls a Sarrià de Ter. Una possible ubicació 

seria a la zona de les excavacions.  

- Pump truck 

- Pista exterior coberta (amb porteries i cistelles de bàsquet) d’accés lliure 

- Ampliar el camp de futbol i millorar l’herba i els vestuaris. 

- Millorar l’Espai jove: Espai autogestionat per a joves on trobar-se, posar música, etc. (seguir 

el model de Celrà) i  organitzar sortides i activitats diverses amb adolescents i joves del 

poble. 

- Parcs per a adolescents i joves amb bancs per seure i poder parlar, ara són espais enfocats 

només a nens i nenes petits. 

- Conveni entre els municipis de Sant Julià de Ramis – Medinyà i Sarrià de Ter per poder 

utilitzar la piscina de Sarrià a baix cost (1 euro). 

- Institut sense barracons 

 

 

 

 

 



 

 

 

Serveis i comerços 

- Promoure que hi hagi serveis per als joves els diumenges (bar on poder-se trobar, botiga, 

màquines expenedores,...) 

- Posar carnisseria i restaurant Halal 

- WIFI gratuït i endolls a diferents punts del poble 

- Posar lavabos públics als parcs. 

Mobilitat 

- Millorar les connexions de Sarrià de Ter amb els pobles del costat (incrementar la freqüència 

dels autobusos i donar continuïtat al carril bici segur). 

Espais naturals 

- Millorar el manteniment i neteja dels espais d’interès natural com les gorgues. 

 

 

 

 

 

 

3. Propostes 1r i 2n d’ESO unificades 

 

Es presenten les propostes de 1r i 2n ESO unificades segons similituds. Són les propostes que es 

publicaran a la plataforma Decidim i seran analitzades dins l’Agenda Urbana de Sarrià de Ter.  

 

- Parc per a totes les edats amb diferents equipaments de joc, taules i bancs per poder estar 

i parlar, etc. Espai amb tirolines, pista d’skate, etc. similar al parc del costat de la Nestlé de 

Girona. Es podria construir al costat del Parc del Coro.  

 

- Millores a l’Espai Jove 

o Ampliar l’espai i més espai a l’exterior per jugar (a futbol o a altres jocs diferents).  

o Organitzar extraescolars de ping-pong. 

o Espai autogestionat per a joves on trobar-se, posar música, etc. (seguir el model de 

Celrà) 



 

 

o Organitzar sortides i activitats diverses amb adolescents i joves del poble. Per 

exemple: activitat extraescolar de ping-pong, gimcanes a l’estiu, etc. 

 

- Fer més rutes pel bosc per poder anar a caminar i amb bicicleta. 

 

- Millorar el manteniment i neteja dels espais d’interès natural com les gorgues. 

 

- Circuït pumptrack per bicis i patinets. Pista amb revolts oberta a tothom (siguis o no de 

Sarrià de Ter) per poder anar amb bicicleta, patinet o skate. 

 

- Skatepark. Construir una pista d’skate amb rampes i diferents mòduls a Sarrià de Ter. Una 

possible ubicació seria a la zona de les excavacions.  

 

- Indústria: Treure la pudor de la fàbrica. 

 

- Pista exterior coberta (amb porteries i cistelles de bàsquet) d’accés lliure 

 

- Ampliar el camp de futbol i millorar l’herba i els vestuaris. 

 

- Piscina. Fer un conveni amb Sant Julià perquè els joves del municipi puguin anar a la piscina 

de Sarrià a un preu econòmic. 

 

- Fer una pista de pàdel pública. 

 

- Construir el nou institut i treure els barracons. 

 

- Promoure que hi hagi serveis per als joves els diumenges (bar on poder-se trobar, botiga, 

màquines expenedores,...). 

 

- Promoure comerç divers com per exemple carnisseria i restaurant Halal. 

 

- WIFI gratuït i endolls a diferents punts del poble. 

 

- Posar lavabos públics als parcs. 

 

- Millorar les connexions de Sarrià de Ter amb els pobles del costat  

o Incrementar la freqüència dels autobusos i posar més línies regulars cap al 

centre comercial 

o Millorar el carril bici que connecta amb Girona (ara és poc segur). 

 


