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1. Introducció 
 

 

Sarrià de Ter es troba en un punt d'inflexió en el seu desenvolupament i ha estat escollit pel 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) com un dels 121 municipis de 

tot Espanya com a pilots per desplegar la metodologia de l'Agenda Urbana Espanyola. Així, el 

municipi ha sigut beneficiari dels fondos Next Generation EU de la Unió Europea mitjançant el 

Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia  del Govern d'Espanya. 

 

Gràcies a l’Agenda Urbana, Sarrià de Ter treballarà per desenvolupar una estratègia de 

desenvolupament local sostenible. El Pla d'Acció de l'Agenda Urbana de Sarrià de Ter és una 

oportunitat per a construir les actuacions necessàries que reorientin i transformin el municipi 

amb una mirada més sostenible, inclusiva i resilient.  

 

Per a la redacció del Pla d’Acció de l'Agenda Urbana, l’Ajuntament de Sarrià de Ter ha impulsat 

un procés participatiu per debatre amb la ciutadania i les entitats sobre el futur del municipi i 

dissenyar el full de ruta estratègic i operatiu del municipi amb un horitzó 2030. 

 

Com a objectius del procés participatiu es van definir: 

 

- Implicar la ciutadania en el procés d’elaboració de l’Agenda Urbana de Sarrià de Ter.  

- A partir de primeres dades de diagnosi i de reptes inicials, promoure el debat ciutadà sobre 

quines accions es poden fer en diferents àmbits vinculats a l’Agenda Urbana.  

- Recollir propostes que es puguin desenvolupar a Sarrià de Ter que donin resposta als reptes 

socials, econòmics i mediambientals de l’Agenda Urbana. 

- Elaborar un Pla d’Acció de l’Agenda Urbana que incorpori el debat i les propostes de la 

ciutadania. 
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2. El procés participatiu 
 

El procés participatiu de l’Agenda Urbana de Sarrià de Ter s’ha dissenyat tenint en compte la 

realitat del municipi i a partir dels objectius estratègics de l’Agenda Urbana Espanyola. Amb 

l’objectiu d’afavorir la participació de perfils heterogenis i garantir una diversitat d’opinions i 

punts de vista, s’ha combinat la participació presencial (tallers participatius a l’institut de 

secundària i sessions participatives amb veïns i veïnes) amb la participació telemàtica 

(plataforma digital de participació ciutadana).  

 

 

Quadre 1. Temes del procés participatiu de l’Agenda Urbana de Sarrià de Ter 

 

 

 

El procés participatiu s’estructura amb una primera fase informativa, una segona fase 

participativa i per últim, una fase de retorn. En aquest apartat s’expliquen les fases del procés 

participatiu. 

 

  

1. Planificació territorial / Sarrià de Ter a Escala Humana 

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

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

 

2. Canvi climàtic i sostenibilitat / Sarrià de Ter Sostenible 

− OE 3. Prevenir i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència. 

− OE 4. Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular. 

− OE 5. Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible. 

 

3. Cohesió social i equitat / Sarrià de Ter inclusiva i de Km0 

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

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

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

 

4. Innovació i governança / Sarrià de Ter Participativa i Transparent 

− OE 9. Liderar i fomentar la innovació digital 

− OE 10 Millorar els instruments d’intervenció i governança  
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2.1. Fase informativa (Març – Abril 2022) 
 

Qualsevol procés participatiu ha d’anar acompanyat d’una bona comunicació per a garantir que 

tothom estigui informat dels objectius del procés i de quins canals s’han habilitat per a poder 

participar. Una bona comunicació hauria de permetre arribar a diferents perfils de població i 

obtenir discursos i visions plurals.  

 

En el cas de l’Agenda Urbana, donada la complexitat de la temàtica, és important explicar de 

forma entenedora a tota a la població què és l’Agenda Urbana, quins són els seus eixos i 

objectius, etc. I, sobretot, explicar com es concretarà en el cas de Sarrià de Ter. És important 

també que en aquesta fase es pugui informar a la ciutadania sobre tot el procés de participació 

i de quins moments i espais tindran per fer arribar les seves opinions. Per això, l’equip tècnic de 

l’Ajuntament amb el suport de l’empresa redactora del Pla TechFriendly i de l’empresa de 

comunicació Neorg va dissenyar un pla de comunicació.  

 

Es van elaborar una imatge pròpia de l’Agenda Urbana, un espai propi a la pàgina web de 

l’Ajuntament https://www.sarriadeter.cat/agenda-urbana/ i es van desenvolupar diferents 

accions comunicatives: 

 

 
 

 

Accions comunicatives: 

 

- Vídeo explicatiu “Comptem amb tu per dissenyar el futur de Sarrià de Ter”. Es pot consultar 

en el següent enllaç  https://www.facebook.com/Sarriadeter/videos/400294821713940 

- Correus electrònics informant dels processos participatius, data dels tallers telemàtics, 

inscripcions, retorn dels resultats de les propostes presentades, etc. 

- Infografies per a difondre el procés participatiu via xarxes socials i arribar a tot el públic 

possible interessat. 

- Dinamització de les xarxes socials i Ràdio Sarrià de Ter. 

 

https://www.sarriadeter.cat/agenda-urbana/
https://www.facebook.com/Sarriadeter/videos/400294821713940
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En aquesta fase també es va dissenyar el procés participatiu Agenda Urbana de Sarrià de Ter a 

la plataforma telemàtica de participació ciutadana municipal Decidim que compta amb el suport 

de la Diputació de Girona. A la Plataforma Decidim Sarrià de Ter estava disponible tota la 

informació sobre el procés participatiu i amb enllaços a la web de l’Agenda Urbana: informes 

dels tallers participatius, i altra informació sobre el procés i els temes a debatre.  
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El procés de l’Agenda Urbana dins la plataforma Decidim es va estructurar de la manera 

següent: en una primera pestanya anomenada “El procés” es va posar la informació sobre 

l’Agenda Urbana i es va explicar de quina manera es podia participar en els procés de redacció 

de l’AUSD. Al final d’aquesta pàgina es podien trobar tots els documents que s’han generat 

durant el procés. Després, hi ha una pestanya per a cada un dels blocs temàtics a través dels 

quals es va estructurar el debat (SdT escala humana, SdT sostenible, SdT inclusiva i de km0 i SdT 

participativa i transparent). Aquest era l’espai on la ciutadania podia posar propostes 

relacionades amb els diferents objectius de l’Agenda Urbana. Finalment, es va obrir també una 

pestanya (trobades) amb informació de tots els tallers participatius que es van fer (títol, objectiu, 

dia, hora i lloc de trobada). 

 

La Fase Informativa es va iniciar el 3 de maig quan es va celebrar una sessió de presentació de 

l'Agenda Urbana de Sarrià de Ter. Els objectius de la sessió informativa eren: 

 

- Exposar els objectius del projecte 

- Presentar primeres dades de diagnosi i reptes inicials identificats  

- Explicar el procés participatiu dissenyat per a recollir idees i propostes de la ciutadania sobre 

diferents temes de futur del municipi. 

 

Estructura de la sessió 

 

19h  Benvinguda institucional. Narcís Fajula, alcalde de Sarrià de Ter 

19.10h 
Els reptes del futur de Sarrià de Ter (passat, present i futur). Esther Ferrero, 

Agent de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Sarrià de Ter 

19.30h 
Presentació de l’Agenda Urbana de Sarrià de Ter. Techfriendly 

20h  
Presentació del procés participatiu. La malla d’idees. 

20.15h 
Torn obert de paraula  

20.30h 
Tancament. 

 



 

 

9 

 

A la sessió hi va assistir una vintena de persones i  es va enregistrar i publicar a la web de 

l’Agenda Urbana. Es pot consultar en el següent enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=KONYNelNaeg 

  

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KONYNelNaeg
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2.2. Fase participativa (Maig 2022) 
 

En els processos participatius de l’Agenda Urbana hi podia participar qualsevol persona, entitat, 

associació o agent del territori que tingués interès en la transformació del municipi en diferents 

àmbits (mobilitat, medi ambient, cohesió social, etc.). 

 

Es van dissenyar els diferents canals de participació per a poder debatre i presentar propostes. 

Es va combinar la participació presencial –debats temàtics amb ciutadania i tallers a l’institut 

amb joves i adolescents– amb la participació telemàtica a través del Decidim, per arribar al 

màxim de veïns i veïnes i entitats de Sarrià de Ter i poder recollir visions els més diverses i plurals. 

  
 

2.2.1. Sessions de participació "Amb tu transformem Sarrià de Ter" 
 
Els dimarts del mes de maig (dies 10, 17, 24 i 31) es van organitzar sessions participatives 
temàtiques obertes a la ciutadania.  

 
Quadre 2. Relació de tallers participatius i temes treballats 

 

Taller Reptes treballats Preguntes orientadores 

Sarrià de Ter a 
Escala Humana 

- Territori, paisatge i 
biodiversitat 

- Model de ciutat 

- 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? 
 

Sarrià de Ter 
Sostenible  

- Canvi climàtic i resiliència, 
- Gestió, residus i economia 

circular, 
- Mobilitat i transport 
 
 
 
 

- Què podem fer des de Sarrià de Ter per fer 
front al canvi climàtic? Pensem en accions 
d’adaptació i de mitigació al canvi climàtic 

- Què podem fer per millorar la gestió de 
residus i promoure l’economia circular? 

- Com fer la mobilitat més sostenible i reduir 
les emissions? 

Sarrià de Ter 
inclusiva i Km0 

- Cohesió social i igualtat 
d’oportunitats  

- Economia urbana 
- Habitatge 
 
 
 
 
 
 
 

- 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? 

Sarrià de Ter 
participativa i 
transparent 

- Innovació social 
- Intervenció i govenança 
 
 
 
 

- Què podria fer l’Ajuntament per garantir 
que la informació arribi a tothom (canals, 
llenguatge...)?  

- Com afrontar la bretxa digital davant la 
digitalització de l’administració? 
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Els tallers es van estructurar en dues parts, una primera informativa en què la tècnica de 

Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Sarrià de Ter donava la benvinguda i 

contextualitzava els temes del taller aportant reflexions sobre la diagnosi i identificant reptes 

que cal desenvolupar.  

 

I una segona part dinàmica, en què les persones participants es distribuien en petits grups per 

treballar els temes amb el suport d’un plànol de Sarrià de Ter. Es demanava que escrivissin les 

propostes en post-its per a facilitar la posada en comú en plenari. Es va comptar amb el suport 

de dues tècniques facilitadores del debat. 

 
Les relatories dels quatre tallers es poden consultar a l’annex 1. 
 
 

 
 

 

2.2.2. Tallers amb joves   
 
Es van fer tallers amb adolescents i joves de l’institut amb els grups de 1r, 2n i 3r d’ESO. Es van 
dissenya dos formats diferents de tallers participatius. 
 
Per una banda, amb 1r i 2on d’ESO es va fer una dinàmica a l’hora de pati, en el marc del Projecte 
Connexions i amb el suport de tècnics de Joventut de l’Ajuntament. Es va treballar a partir d’un 
plànol del municipi i es va demanar als nois i les noies que ubiquessin en el mapa els espais que 
els agradaven, els que no i perquè. En gomets verds van marcar els espais que els agradaven i 
en gomets vermells els que no. A partir del que va sortir, van fer propostes de millora que es van 
anar recollint en post-its.  

- Com fomentar la innovació digital de Sarrià 
de Ter?  

- De quina manera podem potenciar la 
participació, des de la coresponsabilitat de 
la ciutadania (anant més enllà de la 
queixa)? 

- En quins àmbits i sobre quins temes cal 
promoure la participació? 

- Com es pot fer el seguiment de l’acció 
municipal i el retiment de comptes en 
general i de l’Agenda Urbana en particular? 
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Pel que fa a l’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut, es van fer tallers en paral·lel a les aules amb els 

4 grups que hi ha d’aquest curs, dins l’espai del projecte lector, i es va comptar també amb el 

suport de l’equip tècnic de Joventut de l’Ajuntament. En aquest cas, en ser a dins l’aula, en 

primer lloc es va fer una presentació de l’Agenda Urbana a través d’un vídeo i es va explicar el 

procés participatiu. Tot seguit, es va fer un debat en grups petits de 4 o 5 persones. Igual que en 

el cas dels més joves, amb el suport d’un plànol per a cada grup es va demanar als nois i noies 

que identifiquessin els espais que els agradaven 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, partint del que s’havia detectat, es va demanar  

que pensessin conjuntament com voldrien que fos el Sarrià del futur i que escrivissin les 

propostes en post-its. Una portaveu de cada grup va exposar les propostes, que es van recollir 

en un paper gran per observar quines tenien més consens.    

Es poden consultar les relatories dels tallers amb joves i adolescents a l’annex 2. 
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2.2.3. Propostes al portal Decidim 
 
Amb l’objectiu de recollir noves propostes de cada eix temàtic més enllà dels tallers presencials, 
es va obrir un espai virtual des del 10 de maig fins al 7 de juny. Durant aquest període es podien 
entrar noves propostes, donar suport a les propostes ja existents i fer comentaris per tal donar 
visibilitat a aquelles que tenen un major consens de la ciutadania. 
 
Es va fer difusió de la plataforma a través dels mateixos tallers i dels canals d’informació de 
l’Ajuntament (mails, xarxes socials, etc.). Durant tres setmanes una persona voluntària va estar 
fent difusió de la plataforma i explicant el seu funcionament a la biblioteca del municipi. 
 

 

2.3. Fase d’avaluació de les propostes i retorn (Juny 2022) 
 

La darrera fase del procés participatiu consisteix en fer el retorn de les propostes presentades 

per la ciutadania, explicant quines propostes es poden incorporar al Pla d’Acció de l’Agenda 

Urbana, i quines es rebutgen i els motius pels quals no s’accepten.  

 

El retorn s’ha visibilitat directament a través de la plataforma digital de participació on es poden 

veure les propostes que s’han acceptat com acció d’Agenda Urbana i quines no. 
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L’anàlisi i valoració de les propostes s’ha fet durant el mes de juny en reunions de treball internes 

amb l’equip tècnic i polític i l’empresa redactora del Pla d’Acció Agenda Urbana amb l’objectiu 

d’analitzar les propostes ciutadanes i identificar aquelles que entrarien en el Pla d’Acció.  

 

Durant el mes de setembre es preveu fer un acte públic obert a tota la ciutadania per fer el 

retorn del procés participatiu, presentar els projectes del Pla d’Acció i el sistema per fer-ne el 

seguiment.  
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3. Assistència i participació 

En aquest apartat es presenten les dades participació en els diferents espais que es van obrir 

per recollir propostes de la ciutadania en relació a l’Agenda Urbana de Sarrià de Ter.  

A la primera, es mostra quantes persones van assistir a les sessions participatives o van 

intervenir a la plataforma Decidim (la majoria va participar donant suport a propostes que ja 

estaven entrades, i molt poques persones en van entrar de noves). Quant al perfil de 

participants, no disposem dels que van entrar a la Plataforma. Pel que fa a les sessions 

presencials, gràcies a l’Institut es va arribar a un gran nombre de joves i adolescents del poble, 

tot i que no vam poder accedir a joves majors edat. El perfil de persones que van assistir als 

tallers amb veïns i veïnes, van ser autòctons, majoritàriament d’entre 45 i 64 anys, més homes 

que dones i de dos barris en concret. Per tant, hi va haver poca diversitat.   

Taula 1. Participació segons els espais 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Participació a les sessions temàtiques amb veïns i veïnes 

 

 

 

Nota: cada sessió tractava un tema diferent. Això pot explicar, en part, que la majoria de les persones repetissin d’una 

sessió a l’altra. Una altra explicació pot ser que es fessin totes el mateix dia a la mateixa hora (facilita que la gent ho 

recordi però no dona opció a qui no pot aquest dia a aquesta hora). 

 

A la taula següent es mostren el nombre de propostes presentades, els suports que han rebut a 

la plataforma i si han estat acceptades o no. Totes les propostes que es van fer en els diferents 

espais van ser entrades a la Plataforma en cada un dels eixos temàtics corresponents, indicant 

a quin dels espais havia sortit. D’altra banda, també trobem propostes que va entrar 

directament al ciutadania o bé una entitat.   

 

 

Espai de participació Nombre 
participants 

Sessions participatives 32 

Institut (alumnes de 1r, 2n i 3r ESO) 300 

Decidim 102 

Total 434 

Sessions participatives 
temàtiques 

SDT Escala Humana 9 (6 homes i 3 dones) 

SDT Sostenible 9 (5 homes i 4 dones) 

SDT Inclusiva i de Km0 8 (4 homes i 4 dones) 

SDT Participativa i Transparent 7 (5 homes i 2 dones) 
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Taula 3. Propostes presentades en cada espai, suports rebuts i valoració  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: dels 185 de suports a propostes relacionades amb SDT Sostenible, 90 són suports a una única proposta (concretament: Promoure i dotar de recursos la Casa 

Museu del Municipi: Art Sostenible). 

 

 Nombre propostes Valoració 

Agenda Urbana Sessions Institut Online Total Suports 
rebuts 

Acceptades  En avaluació Rebutjades 

SDT Escala Humana 9 9 3 21 47 6 2 13 

SDT Sostenible 19 7 7 33 185 15 2 16 

SDT Inclusiva i de Km0 16 23 4 43 139 15 7 21 

SDT Participativa i Transparent 13 3 0 16 17 4 - 12 

TOTALS 57 42 14 113 388 40 11 62 
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18 

 

4. Avaluació i reflexions finals   

Al final de les sessions de participació presencials es va passar una qüestionari d’avaluació a les 

persones participants perquè valoressin de l’1 al 5 (essent 1 molt malament i 5 molt bé) tres 

aspectes del taller: l’organització, la dinàmica i la valoració global. Als annexos es poden veure 

les valoracions per a cada taller. En general, la valoració de tots tres aspectes va ser molt bona. 

Les mitjanes de les valoracions dels tallers són: organització (4,5); dinàmica (4,7); valoració 

global del taller (4,4). 

 

A continuació, presentem una avaluació del procés en base a la bateria d’indicadors prevista a 

l’inici amb relació a diferents aspectes. 

 

Coordinació del procés 

− Compromís polític amb els resultats del procés. L’equip de govern s’ha implicat en tot 

el procés, formant part de taules de treball i van fer una sessió informativa d’obertura 

del procés de participació mostrant el seu compromís amb el projecte. També es van fer 

sessions de treball político tècniques per valorar les propostes presentades per veïns i 

veïnes i poder fer un retorn a principis de setembre. Les valoracions es van entrar a la 

plataforma Decidim, indicant si la proposta havia estat acceptada o no i perquè. El 

projecte s’ha treballat amb visió de ciutat, implicant tant l’equip de govern com els 

regidors i regidores de l’oposició. 

 

− Lideratge i coordinació del procés. El procés va ser liderat políticament per l’alcalde i a 

nivell tècnic per l’Agent de Desenvolupament Local, que també va ser l’encarregada de 

coordinar les tres empreses que van acompanyar l’Ajuntament en l’elaboració de 

l’Agenda Urbana (equip redactor, equip de comunicació i equip de participació). Es van 

fer reunions presencials a l’inici del procés, i trobades virtuals en diferents moments per 

encaixar la redacció de l’Agenda Urbana amb el procés de participació i reforçar la 

comunicació en moments clau.   

 

 

Extensió i Diversitat de participants 

 

− Nombre de participants. El nombre de persones que van participar a les sessions de 

debat i reflexió presencial va ser reduït, però la majoria de les persones van assistir a 

totes les trobades i van participar activament dels debats, creant el que podria ser 

l’embrió d’un grup motor per fer seguiment del procés. Aquestes sessions es van 

complementar amb l’espai virtual del Decidim, que va tenir activitat, tot i que la major 

part de la gent es va connectar per donar suport a propostes ja presentades (més que 

fer-ne de noves). Es va fer un esforç per arribar a joves i adolescents i es van fer tallers 

a tots els cursos de l’Institut de Sarrià. 
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− Diversitat de perfils de les persones participants. Hi va haver una participació molt 

important de joves i adolescents als quals s’hi va accedir a través de l’institut, malgrat 

que no es va poder arribar a joves en edat de treballar, ja que no tenen un vincle fet 

amb l’equip tècnic de joventut del municipi. Pel que fa a les persones que van assistir 

als tallers presencials, el perfil va ser poc divers: van ser veïns i veïnes autòctones, 

majoritàriament entre els 45 i 64 anys i sobretot de dos dels barris del municipi (Sarrià 

de Baix i Pla de l’Horta).  No es tenen dades de perfil de les persones que van participar 

al Decidim. 

 

 

Com es participa? 

 

− Grau en què la informació ha arribat als potencials participants. Es va fer un pla de 

comunicació i un esforç informatiu important per fer arribar la informació sobre 

l’Agenda Urbana i els canals de participació. Es van utilitzar diferents suports i canals –

cartells digitals, vídeos, anuncis revista, butlletins, etc.– i es considera que la informació 

va arribar. 

 

− Valoració subjectiva de la pluralitat i la claredat de la informació  rebuda. Donat el 

calendari ajustat del procés, no es va poder facilitar informació molt treballada i 

detallada sobre la diagnosi per a cada un dels eixos, ja que en el moment de fer els tallers 

encara s’estaven recollint i analitzant les dades. Aquest fet pot explicar, en part, que hi 

hagi hagut un percentatge tan elevat de propostes rebutjades, ja que algunes són 

accions que l’Ajuntament ja fa de forma ordinària i d’altres temes que no encaixen en 

els objectius de l’Agenda Urbana. 

 

− Possibilitat dels participants de poder expressar les seves idees en els debats. Es van 

utilitzar dinàmiques que van facilitar la participació de tothom (per exemple, a través de 

formació de grups petits). En la valoració dels tallers, es va valorar molt positivament la 

pregunta sobre si la dinàmica havia facilitat la participació (mitjana de 4,7 sobre 5). 

 

− Grau de profunditat del debat. Els debats amb ciutadania van ser molt rics. El fet que el 

grup fos reduït va permetre aprofundir en aspectes concrets que preocupaven, i l’Agent 

de Desenvolupament Local va ser a totes les sessions per complementar la informació i 

aclarir dubtes. 

 

 

Resultats 

 

− Existència del pla d’acció de l’Agenda Urbana de Sarrià. En el moment de fer la memòria 

del procés de participació s’estava acabant l’elaborar el Pla d’acció, que està previst que 

s’aprovi al Ple de l’Ajuntament del mes d’agost. 
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− Existència d’òrgans de seguiment del procés. Durant totes les sessions de participació 

presencials es va informar de la voluntat de l’Ajuntament de crear una Comissió que fes 

seguiment de l’aplicació del Pla d’acció i que vetllés perquè no es trenquin els canals de 

participació. Es va decidir que la formalització de la Comissió de Seguiment es faria en 

el marc de la sessió de retorn prevista pel dia 8 de setembre, per tal de poder obrir la 

proposta a més persones. 

 

− Existència de retorn i rendició de comptes dels resultats. S’ha fet un retorn a través de 

la plataforma Decidim de totes les propostes presentades, explicant si han estat 

acceptades, rebutjades o si estan en avaluació i perquè. Està previst que el dia 8 de 

setembre es faci una sessió presencial (que també es podrà seguir en streaming) on 

l’equip de govern explicarà com es van valorar les propostes, es presentarà el Pla d’acció 

de l’Agenda Urbana de Sarrià de Ter, i també un observatori per poder fer el seguiment 

de l’execució de les accions previstes al Pla. 
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5. Annexos 

  



 

 

22 

Annex 1: Informes dels Tallers participatius amb ciutadania 

 

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 

 

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

- 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. 

- 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.  
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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. 
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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. 
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3. Fotografies 
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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. 
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Agenda Urbana de Sarrià de Ter 

Informe del Taller Participatiu: SdT SOSTENIBLE 

 

1. Presentació i desenvolupament del taller 
 

Es presenta la relatoria del taller participatiu “SDT SOSTENIBLE” sobre l’Agenda Urbana de Sarrià 

de Ter. La sessió se celebra el dimarts 17 de maig de 19h a 21h del vespre a la Biblioteca Emília 

Xargay.  

 

Objectius 

 

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

- Conèixer la diagnosi i els reptes identificats del bloc temàtic “Sarrià de Ter Sostenible” que 

engloba els Objectius Estratègics 3, 4 i 5 de l’Agenda Urbana. Concretament: 

o OE 3. Prevenir i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència. 

o OE 4. Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular. 

o OE 5. Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible. 

- Debatre els reptes vinculats a 1. Canvi climàtic i resiliència, 2. Gestió, residus i economia 

circular, 3. Mobilitat i transport, i fer propostes d’actuacions concretes.  

 

Assistència: Hi assisteixen 9 persones, de les quals 5 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: 

- Què podem fer des de Sarrià de Ter per fer front al canvi climàtic? Pensem en accions 

d’adaptació i de mitigació al canvi climàtic 

- Què podem fer per millorar la gestió de residus i promoure l’economia circular? 

- Com fer la mobilitat més sostenible i reduir les emissions? 

 

A la segona part de la sessió, les persones participants es distribueixen en dos grups de 4 i 5 

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.  
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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: 

 

Canvi climàtic i resiliència 

 

- Manteniment i gestió dels boscos. Promoure l’aprofitament de la biomassa forestal que es 

pot utilitzar per a la producció d’estella; ús de ramats d’ovelles i cabres per netejar el 

sotabosc i reduir el risc d’incendis forestals. Implicar entitats del tercer sector; cessió d’usos 

del bosc a canvi de productes. 

 

- Promoure una ADF de Sarrià de Ter o bé comptar amb l’ADF de Girona o Sant Julià de Ramis 

com a mesura de prevenció d’incendis.  

 

- Naturalització dels espais. Fer una aposta per la vegetació autòctona, els arbres, creació 

d’ecosistemes naturals i augment de la biodiversitat a diferents espais de Sarrià de Ter. La 

plantació d’arbres, herbes, escocells generen espais per a la biodiversitat on es 

desenvolupen molts invertebrats que també actuen per controlar les plagues de manera 

natural. Per fer-ho, buscar col·laboracions amb escoles de jardineria. 

Espais concrets a naturalitzar: plaça de l’Església, la Font de Can Nadal, el Pou de Glaç, 

Caldarium, Pi de la Bateria, riu, fer més amable l’entorn de les fàbriques. Generar una zona 

d’horts urbans i arbres fruiters gestionats pels veïns.  

Activitats concretes com: plantar un arbre per cada naixement, protecció dels arbres 

monumentals o col·locar torres de guaita d’ocells. 

 

- Millorar la solució de les colònies de gats. 

 

- Promoure les comunitats energètiques i les cooperatives de consum d’energia solar, aigua, 

comunitats fotovoltaiques,.... 

 

- Oficina tècnica d’eficiència energètica. Tenint en compte els costos que impliquen adaptar 

els habitatges i equipaments perquè siguin més eficients energèticament i la poca 

informació existent, es proposa crear una oficina tècnica que centralitzi la informació sobre 

les subvencions existents per a rehabilitació energètica, com constituir una comunitat 

energètica, quines opcions de renovables existeixen i són més adients en cada cas. Fer 

assessoraments energètics a privats i a entitats. Comptar també amb una figura 

d’informador directament a les cases o comunitats de veïns per identificar els dèficits dels 

edificis, aspectes a millorar per ser més eficients energèticament i sobre diferents opcions 

de renovables. 
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Gestió, residus i economia circular 

 

- Promoure i facilitar els incentius a la ciutadania que recicla i fa bones pràctiques. 

Actualment existeixen bonificacions a la taxa d’escombraries relacionades amb anar a la 

deixalleria però es desconeix com s’apliquen realment aquestes bonificacions.  

 

- Donar a conèixer la bona pràctica a l’institut de Sarrià de Ter essent un dels primers instituts 

de Catalunya en rebre un kit de productes menstruals reutilitzables i mediambientalment 

sostenibles.  

 

- Educació i sensibilització sobre el bé comú – grups de reutilització. 

 

- Garantir un bon funcionament de la deixalleria i la reutilització de tot el que s’hi porta. 

Informar que actualment hi ha un projecte de col·laboració amb una entitat del tercer 

sector. 

 

- Porta a porta. El nou sistema de recollida de residus està en procés d’implementació i es 

necessita un període d’adaptació. Es proposa ampliar totes les fraccions en el porta a porta 

per exemple l’oli. 

 

- Promoure l’economia circular dins Sarrià de Ter. Activitats: mercats de segona mà de roba 

a l’escola (per aprofitar roba que ha quedat petita), mercat de segona mà al municipi, etc. 

La iniciativa hauria de sortir de la ciutadania i entitats i hauria de comptar amb el suport de 

l’Ajuntament.  

 

 

Mobilitat i transport públic 

 

- Estudi de mobilitat del poble. Conèixer la tendència de mobilitat del poble per saber quines 

opcions cal promoure. 

 

- Donar continuïtat al carril bici de Sarrià de Ter. Acabar de construir el carril bici en els trams 

on queda aturat i connectar-lo per facilitar poder anar amb bicicleta per desplaçar-se i no 

només per lleure. Connexió amb carrils bici dels pobles del costat.  

 

- Servei de Girocleta a Sarrià de Ter. Punts de Girocleta a Sarrià (servei de bicicletes 

elèctriques) per facilitar els trajectes Girona-Sarrià en bicicleta. Seria una manera de 

promoure l’ús de la bicicleta.  

 

- Millora la Línia 6 d’autobusos. Ampliar la freqüència de pas i els horaris dels autobusos així 

com la fiabilitat dels horaris; posar més facilitats (per exemple poder portar la bicicleta o 

patinet a l’autobús); amabilitat dels conductors.     

 

- Sistema de transport públic intermodal. Oferir i combinar diferents mitjans de transport 

sostenibles (autobús, tren, bicicleta...) i connectar-los entre ells (per exemple punts i 

aparcament de bicicleta a les estacions de bus o de tren). 

 

- Promoure compartir vehicle entre la gent de Sarrià. 
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- Buscar iniciatives per promoure l’ús del transport públic. Incentius, gratuïtat... 

 

 

 

3. Fotografies 
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4. Avaluació 
Al finalitzar la sessió, es demana a les persones participants que responguin una enquesta 

d’avaluació a través del programa Mentimeter. Responen 3 persones. A continuació es 

presenten els resultats. 
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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 

 

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

- 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. 

- 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 
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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 
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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 la població és cada vegada més envellida i cal mitigar 

la solitud de les persones grans. 
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3. Fotografies 
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Agenda Urbana de Sarrià de Ter 

Informe del Taller Participatiu: SdT PARTICIPATIVA I 

TRANSPARENT 

 

1. Presentació i desenvolupament del taller 
 

Es presenta la relatoria del taller participatiu “SdT Participativa i Transparent” sobre l’Agenda 

Urbana de Sarrià de Ter. La sessió se celebra el dimarts 31 de maig de 19h a 20.45h del vespre a 

la Biblioteca Emília Xargay.  

 

Objectius 

 

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

- Conèixer la diagnosi i els reptes identificats del bloc temàtic “Sarrià de Ter Sostenible” 

que engloba els Objectius Estratègics 9 i 10 de l’Agenda Urbana. Concretament: 

 OE 9. Liderar i fomentar la innovació digital 

 OE 10 Millorar els instruments d’intervenció i governança  

- Debatre els reptes vinculats a 1. Innovació social, 2. Intervenció i govenança, i fer 

propostes d’actuacions concretes.  

 

Assistència: Hi assisteixen 7 persones, de les quals 5 homes i 2 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: 

 

Liderar i fomentar la innovació digital 

− Què podria fer l’Ajuntament per garantir que la informació arribi a tothom (canals, 

llenguatge...)?  

− Com afrontar la bretxa digital davant la digitalització de l’administració? 

− Com fomentar la innovació digital de Sarrià de Ter?  

 

Millorar els instruments d'intervenció i la governança 

− De quina manera podem potenciar la participació, des de la coresponsabilitat de la 

ciutadania (anant més enllà de la queixa)? 

− En quins àmbits i sobre quins temes cal promoure la participació? 
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− Com es pot fer el seguiment de l’acció municipal i el retiment de comptes en general i 

de l’Agenda Urbana en particular? 

 

A la segona part de la sessió, s’obre un debat sobre les propostes a partir de les preguntes. 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: 

 

Liderar i fomentar la innovació social 

1. Unificar els canals de comunicació. Apostar per un únic canal (telegrams, mails, xarxes, 

etc.). Actualment la informació de l’Ajuntament es fa a través de diversos canals sense 

un criteri clar (“no saps mai per on es publicarà”). Que el canal que es pugui utilitzar 

sigui a través del mòbil (per exemple una APP), per trencar la bretxa digital (tothom té 

mòbil però no tothom té ordinador).  

 

2. Combinar canals digitals amb analògics. Buscar l’equilibri entre la via digital i l’analògica 

per trencar amb la bretxa digital. Mantenir els canals analògics per a qui té dificultats 

per connectar-se o bé per qui no se’n refia de la via virtual. Si l’Ajuntament només 

utilitza les xarxes socials, molta gent es pot quedar fora (tenir en compte que a Sarrià hi 

ha molta gent gran). 

 

3. Acompanyament i assessorament per a les gestions municipals. Amb l’objectiu de 

generar confiança i proximitat entre Ajuntament i ciutadania i també com a una eina 

per a facilitar l’accés als tràmits administratius, es proposa crear una figura que tingui 

la funció d’ajudar a fer tràmits a les persones que ho necessitin i a fer més proper el 

llenguatge administratiu (presencialment, telefònicament o via correu-e). 

 

4. Programa de “referents digitals”. Fer formació a persones concretes de la comunitat 

que siguin lideratges naturals i que puguin donar suport digital a persones del seu entorn 

(pensant sobretot amb col·lectius vulnerables, que tenen més dificultats). Suport 

horitzontal. Projecte inspirat en el programa de Salut “Pacients experts” (formació a una 

persona amb una patologia que fa la funció d’acompanyar i resoldre dubtes a persones 

amb la mateixa malaltia).  

 

5. Millorar i fer més accessible el portal de transparència i actualitzar l’agenda. El portal 

de transparència tal com està concebut no facilita arribar al detall de la informació. Cal 

anar més enllà del que demana la llei, que es doni informació més detallada i qualitativa. 

Sinó, costa saber realment què fa l’ajuntament. També cal actualitzar les activitats a 

l’agenda de la web de l’Ajuntament. 

 

 



 

 

38 

Millorar els instruments d’intervenció i governança 

6. Recuperar i enfortir les associacions de veïns, que siguin interlocutores amb 

l’Ajuntament en representació de veïns i veïnes. Es considera que això ajudaria a trencar 

la distància que hi ha entre l’Ajuntament i la ciutadania. No hi ha el sentiment que allò 

públic és de tothom, hi ha distància i desafecció política. Les associacions de veïns poden 

fer la funció de connectar l’Ajuntament amb la ciutadania. Cal, però, potenciar les 

associacions perquè realment siguin representatives, que s’obrin a tots els veïns i veïnes 

i que hi hagi un relleu a les juntes.   

 

7. Que el grup de WhatsApp dels barris serveixi per gestionar les incidències i fer-ne un 

seguiment, de manera transparent. Actualment hi ha 5 grups de WhatsApp (un per barri 

o sector) oberts a tothom. Es proposa que serveixin per gestionar incidències o 

propostes. S’apunta, però, que cal que es faci un seguiment per part de l’Ajuntament i 

es retin  comptes. Les demandes que es generen a través del grups de WhatsApp 

s’haurien de publicar a la web i al portal de transparència com una manera de retre 

comptes i de transparència i poder fer el seguiment del què s’ha sol·licitat i de la 

resposta corresponent.  

 

8. Transparència i retorn en la participació ciutadana. Els processos participatius han de 

ser transparents i l’ajuntament ha de fer el retorn dels resultats. Sinó hi ha la sensació 

que es participa però no es fa cas. S’ha de saber sempre què passa amb el que es 

proposa.  

 

9. Que les consultes que es facin siguin vinculants. Es comenta que sovint es demana als 

veïns i veïnes que decideixin sobre una cosa i després se’n fa una altra. Això genera 

molta desafecció. També es diu de combinar diferents mecanismes participatius en 

funció de la temàtica a tractar (a vegades serà millor obrir un debat que fer una 

votació). 

 

10. Facilitar una bona informació prèvia a la participació. Cal donar bé la informació 

abans d’obrir un tema a debat. S’han d’explicar bé tots els condicionants econòmics, 

legals, etc. que puguin afectar la presa de decisió. És important que es prenguin les 

decisions podent valorar tots els elements relacionats. 

 

11. Aprofitar grups i col·lectius ja formats per promoure la participació. És més fàcil 

arribar a la gent que no fent convocatòries obertes. 

 

12. Fomentar la coresponsabilitat i cedir el poder de decisió a la població en temes 

concrets, per exemple, uns pressupostos participatius en un determinat barri o un 

procés amb infància respecte al disseny d’un parc. És més fàcil que es participi en 

relació a temes concrets i que afecten més directament a la ciutadania, que sobre 

aspectes més abstractes o generals. 

 

13. Fer accions de participació amb joves a través de l’institut per l’efecte educatiu que 

pot tenir. És important que es pugui fer el retorn de les propostes presentades, que 

vegin que el que han fet serveix per alguna cosa, i així anar generant confiança cap a 

les institucions i els processos de participació que impulsen. 
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3. Fotografies 
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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. 
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Annex 2: Informes dels Tallers participatius amb joves i adolescents 

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,...  
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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 
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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. 
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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 
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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. 
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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). 

 

 

 



 
 

 

47 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


