
 

 

Agenda Urbana de Sarrià de Ter 

Informe de les sessions participatives amb joves de 

Sarrià de Ter de 3r d’ESO de l’Institut 

 
 

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 3r d’ESO de l’institut de Sarrià de Ter el dia 23 de maig de 2022.  

 

La dinamització va càrrec de dos professionals de Joventut i dues de la Malla d’idees. 

 

 

1. Desenvolupament de l’activitat: 

 

L’objectiu de l’activitat, d’una durada de 45 minuts, és obrir un debat amb els i les adolescents 

i recollir les seves aportacions sobre els objectius estratègics de l'Agenda Urbana. 

 

Presentació  

Es presenta l’Agenda Urbana a i s’explica el procés participatiu vinculat a l’Agenda 

Urbana a través de la plataforma Decidim. 

 

Treball en grups 

Es divideix l’aula en 4 o 5 grups i 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 (per exemple: 

potser agrada una plaça perquè hi van a jugar, no agrada l’autovia perquè parteix el 

municipi, identifiquen espais on se senten insegurs, etc.). A continuació es demana que 

pensin conjuntament com voldrien que fos el Sarrià del futur i que escriguin un màxim 

de 5 propostes en post-its.  

 

Posada en comú  

Al final de la sessió, una persona de cada grup exposa les propostes i s’agrupen per 

temes. S’observa quines propostes tenen més consens. 

 

A continuació és presenten les propostes que es van recollir a les diferents aules. Al final es 

recullen les propostes que van tenir més consens i que es penjaran a la plataforma decidim. 

 

  



 

 

2. Aportacions: 

 
3r d’ESO A 
 

En general, el que agrada són zones com les gorgues o el riu, el bosc que hi ha entorn al 

municipi i places o parcs on poden fer activitats. S’haurien de potenciar aquests espais. 

Les propostes de millora són: 

 

Equipaments i espais 

- Construir un institut més gran, que no estigui en barracons, i que tingui servei de bar. 

- Millorar la programació i els usos del Teatre: proposen fer un programació que  interessi 

més als joves i aprofitar l’espai per a fer-hi concerts.  

- Ràdio de Sarrià: millorar el local però també la programació que fan (ara no té molta 

audiència). 

- Millorar el pavelló nou i fer-lo més gran. 

- Vil·la Romana. És un espai cultural amb les excavacions inacabades i al costat hi ha una 

pista (conflicte d’usos). Es proposa que s’acabin les excavacions i que s’adeqüi l’espai (per 

visitar-lo i que no sigui perillós). 

- Sensació d’inseguretat a la plaça de Can Nadal (zona de consum de substàncies). 

 

Mobilitat / infraestructures 

- Fer alguna cosa perquè no se senti tant el soroll que fa l’autopista (passa molt a prop de 

l’escola). 

 

Indústria  

- Treure la fàbrica Hinojosa del lloc on està i part de la indústria i millorar la gestió de les 

olors. 

 

Comerç, restauració i oci 

- Promoure més establiments de restauració (tipus de kebabs o gelateries) en general i 

concretament a Sarrià de Dalt. 

- Fer espais d’oci per a la gent jove. 

 

 

3r d’ESO B 
 

Com a llocs que agraden surt el bosc, Can Vinyals (casa rural gran i bonica), les gorgues i parcs 

com el de la Presa o equipaments com l’UES. 

 

Le propostes de millora són: 

 

Espai verd i neteja 

- Fer més espai verd a la Rasa, i en general més zones verdes a tot el municipi, que no sigui 

tan urbà. 

- Que es netegi més el parc de la Presa i que hi hagi més protecció. 

- Fer neteja del poble, sobretot el Salt del Timbarro i depuradora. 



 

 

 

Infraestructures i equipaments 

- Construir un institut més gran i que no estigui en barracons. 

- Posar xarxes darrera de la porteria de les pistes (per protegir la Vil·la Romana). 

- Millorar l’antiga entrada de l’autopista. 

- Millorar la font dels Tres Canyos. 

- Canviar la plaça de l’Iglú.  

- Millorar els vestidors del camp de futbol.  

- Treure les pintades del pavelló. 

- Més zones esportives amb ombres (a l’estiu toca molt el sol). 

 

Mobilitat 

- Més horaris pel bus, també el cap de setmana. 

 

Comerç i espais d’oci 

- Espais d’oci per a majors de 16 anys (disco, bars, etc.) 

- Més comerços (per exemple, una pollastreria). 

 

 

3r d’ESO C 

 
Com a llocs que agraden s’assenyalen les places, el camp de futbol, els boscos i el riu Ter.  

 

Le propostes de millora són: 

 

Equipaments i Espais urbans 

- Gimnàs més gran. 

- Millorar els parcs infantils amb més elements de joc i fer manteniment d’equipaments 

existents com l’element “iglú”. 

- Piscina interior. 

- Il·luminar els parcs. 

- Millorar la plaça de Can Nadal 

- Local per joves. 

- Arreglar les dutxes de la UES. 

- Programar més activitats a la biblioteca. 

- Millores a l’institut: construir un porxo i més ombres al pati, canviar la seva ubicació, tenir 

cantina, organitzar cursos primers auxilis i defensa personal, col·locar pista de gespa, fer un 

conveni amb la piscina municipal per poder-hi anar gratuïtament.  

 

Mobilitat / infraestructures 

- Millorar el carril bici. 

- Més línies de bus: línia directa Girona- Sarrià i Sarrià – Sant Jordi Desvalls. 

- Cobrir l’AP7 per reduir sorolls. 

- Treure la fàbrica. 

- Netejar el riu. 

 



 

 

 

 

3r d’ESO D 
 

En els plànols s’assenyala el riu Ter com a zona que agrada i amb potencial pel poble, també 

agrada el camp de futbol. 

 

Le propostes de millora són: 

 

Equipaments i espais 

- Equipaments esportius a l’aire lliure: circuit de bicicletes (pumptrack) i parc de calistènia. 

- Gimnàs amb més oferta de màquines. 

- Construir un gran parc a Sarrià de Ter tipus el parc del Migdia de Girona. Espai verd, 

agradable, amb bancs, taules, on poder estar tranquils. 

- Millores als parcs infantils, concretament arreglar l’escultura de l’iglú 

- Més ombres al pati de l’institut 

 

Espai verd 

- Millores i manteniment del riu Ter: neteja del riu, més espai verd, habilitar alguna zona on 

poder-se banyar, millores a la presa.... els joves identifiquen el riu com un espai de trobada 

amb els amics.  

- Naturalitzar els espais urbans del poble. Més espais verds, enjardinament, arbres, més 

fonts i millorar les existents. 

- Netejar les gorgues  

 

Comerç, restauració, oci 

- Més serveis i botigues sobretot els caps de setmana (McDonalds, bars on trobar-se) 

 

Mobilitat  

- Habilitar un carril bici segur i pavimentat que connecti Sarrià amb Girona i amb els pobles 

del costat. Carril que permeti desplaçaments en bici, patins o patinet. 

- Més línies de bus i incrementar els horaris de pas. Obrir noves línies de bus per connectar 

Sarrià de Ter amb Girona (línia Sarrià-Girona i línia Sarrià – Vilaroja). 

- Incrementar les places d’aparcament a la zona de l’UES. 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROPOSTES 3R D’ESO UNIFICADES PER A ENTRAR A LA PLATAFORMA DECIDIM 
 

Es presenten les propostes de les quatre aules de 3r d’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. Es presenten classificades a partir dels blocs temàtics que estructuren l’Agenda 

Urbana. 

 

Sarrià de Ter a Escala Humana 

 

- Cobrir l’AP7 per reduir sorolls. 

- Treure la fàbrica Hinojosa del lloc on està i part de la indústria i millorar la gestió de les 

olors. 

- Millorar la plaça de Can Nadal. 

- Més fonts i  millorar les actuals com la font dels Tres Canyos. 

- Millorar la il·luminació dels parcs. 

- Millores i manteniment del riu Ter: neteja del riu i de la Presa, més espai verd, habilitar 

alguna zona on poder-se banyar, millores a la presa....  

- Netejar els espais naturals com les gorgues i el salt del Timbarro. 

- Construir un gran parc a Sarrià de Ter tipus el parc del Migdia de Girona. Espai verd, 

agradable, amb bancs, taules, on poder estar tranquils. 

 

Sarrià de Ter Sostenible 

 

- Naturalitzar els espais urbans del poble. Més espais verds en general i la Rasa, 

enjardinament, arbres, més fonts i millorar les existents. 

- Habilitar un carril bici segur i pavimentat que connecti Sarrià amb Girona i amb els pobles 

del costat. Carril que permeti desplaçaments en bici, patins o patinet. 

- Més línies de bus i incrementar els horaris de pas (sobretot els caps de setmana). Obrir 

noves línies de bus per connectar Sarrià de Ter amb Girona (línia directa Sarrià-Girona, línia 

Sarrià – Vilaroja, línia Sarrià-Sant Jordi Desvalls). 

- Incrementar les places d’aparcament a la zona de l’UES. 

 



 

 

Sarrià de Ter inclusiva i de Km0  

  

- Equipaments esportius a l’aire lliure: circuit de bicicletes (pumptrack) i parc de calistènia. 

- Millores a equipaments esportius: arreglar les dutxes de la UES i vestuaris del camp de 

futbol, pavelló nou (fer-lo més gran). 

- Gimnàs amb oferta de màquines. 

- Millores als parcs infantils: més elements de joc i fer manteniment dels existents.  

- Construir un institut més gran, que no estigui en barracons. Millorar l’equipament actual: 

construir un porxo i més ombres al pati, canviar la seva ubicació, tenir cantina, organitzar 

cursos primers auxilis i defensa personal, col·locar pista de gespa, fer un conveni amb la 

piscina municipal per poder-hi anar gratuïtament.  

- Programar més activitats a la biblioteca. 

- Millorar la programació i els usos del Teatre: proposen fer un programació que  interessi 

més als joves i aprofitar l’espai per a fer-hi concerts.  

- Ràdio de Sarrià: millorar el local però també la programació que fan (ara no té molta 

audiència). 

- Vil·la Romana. És un espai cultural amb les excavacions inacabades i al costat hi ha una pista 

(conflicte d’usos). Es proposa que s’acabin les excavacions i que s’adeqüi l’espai (per visitar-

lo i que no sigui perillós). Posar xarxes darrera de la porteria de les pistes (per protegir la 

Vil·la Romana). 

- Local per joves. 

- Piscina coberta. 

 

- Promoure més establiments de restauració (tipus de kebabs o gelateries), serveis i 

botigues sobretot els caps de setmana, al municipi en general i concretament a Sarrià de 

Dalt. 

- Espais d’oci per a la gent jove (discoteca, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


