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1

INTRODUCCIÓ

La participació pública és un element essencial en el procés d’elaboració de les Agendes 21
Locals. lavola ha impulsat un procés de participació pública perquè els ciutadans de
Valldoreix puguin participar en tot el procés d’elaboració de la Diagnosi i del Pla d’Acció Local
per a la Sostenibilitat. La participació pública s’ha d’entendre més enllà de la simple
informació al ciutadà, i per tant, pretén implicar-lo en tot el procés tècnic.
Aquest procés ha comptat amb una presentació pública d’inici de l’Agenda 21 Local, amb
una enquesta que s’ha enviat a tots els habitatges dels municipis per tal de conèixer
l’opinió de la ciutadania vers diferents aspectes i amb Fòrums de participació pública en
dos moments clau del procés d’Agenda 21 Local, la Diagnosi ambiental i el Pla d’Acció Local
per la Sostenibilitat.
El Pla de participació té dos principals objectius:
-

Informar a la ciutadania dels continguts dels treballs.

-

Recollir les opinions i aportacions dels habitants respecte els diferents àmbits de
treball.
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2

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El procés de participació ciutadana incorpora diferents eines i mecanismes per facilitar la
implicació directa tant de les entitats i associacions de Valldoreix com de la ciutadania en
general en el procés de redacció de l’Agenda 21, sents principalment els següents:
-

Constitució de la Comissió de seguiment de l’Agenda 21.
Creació de la pàgina web i el logo de l’Agenda 21.
Enquesta de percepció ciutadana.
Sessions i tallers de participació presencials, adreçats a tota la ciutadania.

La figura següent mostra l’esquema de tot el Pla de participació que posteriorment en
aquest doceument es datalla i es resumeix tota la informació en relació al seu
desenvolupament i conclusions.
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3

CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Des de l’EMD de Valldoreix s’està treballant per a la constitució del Consell de la Vila com a
òrgan de participació ciutadana directa, de caràcter consultiu, deliberatiu i proposicional,
en temes d'interès general de Valldoreix.
En el moment d’iniciar el procès de participació de l’Agenda 21 encara no estava constituit
formalment aquest Consell, i per tant es va constituir la Comissió de seguiment de l’Agenda
21. L’objectiu va ser disposar d’un òrgan transitori per a facilitar la implicació i seguiment
de l’elaboració de l’Agenda 21 per part de les entitats i associacions i la ciutadania en
general. Posteriorment aquesta Comissió podrà esdevinir la sectorial de medi ambient del
Consell de la Vila.
El 15 de setembre de 2010 es va realitzar una sessió informativa sobre l’inici del procés de
participació, a la qual es van convidar a totes les entitats i associacions de Valldoriex i es va
procedir a la constitució de la Comissió de seguiment de l’Agenda 21 de Valldoreix. A
continuació es detallen els assistents i les principals conclusions de la sessió.
Assistents
EMD DE VALLDOREIX:
Pau Alonso (vocal de l’EMD de Valldoreix)
Laura Suari (Tècnica de medi ambient de l’EMD de Valldoreix)
LAVOLA: Patricia Castro (Tècnica responsable de l’Agenda 21)
ASSISTENS:
Sandra Ferrer, Josep Maria Fe, Eduardo Manchón, Josep Maria Pujols, SR. Del Ven, Joaquim
Castelló, Susana Herrada, David Suñol, Núria Stenger, Pere Parra, Fèlix Mestres, Miquel
Rejat, Àngels Solé, Jordi Mallol, Sílvia Cazorla, Joan Quatrecases, Josep Lluís Salazar,
Francesc Cardoner, Xavier Lecina, Rosa Maria Odina.
Temes tractats i acords presos
-

Presentació a càrrec d’en Pablo Alonso. Presentació de l’Equip tècnic de l’empresa
LaVola encarregat del projecte.
Breu presentació de l’Agenda 21 i explicació del Procés de Participació Ciutadana per
part de la Patrícia Castro.
Explicació de les funcions de la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 per part de la
Laura Suari.
Constitució de la Comissió de Seguiment. Després d’haver exposat les
responsabilitats implícites en la Comissió de Seguiment i després d’escollir un
representant per a cada entitat per tal de fer la comissió el més funcional possible,
els membres confirmats de la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 són:
- Sandra Ferrer Estivill
- Eduardo Manchón
- 1 representant de Valldoreix Espais Naturals (VEN)
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-

1 representant de CIU-Actuem
David Suñol
Núria Stenger
Pere Parra
Fèlix Mestres
Miquel Rejat
Jordi Mallol
Joan Quatrecases
Josep Lluís Salazar
Francesc Cardoner
Xavier Lecina
Agustí Nomdedeu
Rosa Maria Odina

Queden pendents de confirmar:
- Laura López (Agència Catalana de Residus)
- Sybille
- Representant de l’associació de comerciants
- Representant de l’AMPA
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SESSIÓ DE PRESENTACIÓ DE L’AGENDA 21

Entitat local

Valldoreix

Data

28 de setembre de 2010

Durada de la
sessió

2 hores aproximadament

Tècnics
Assistents

Patricia Castro

Assistents

26 assistents (s’adjunta registre d’assistents)

• Ordre de la sessió
-

Presentació de la sessió

-

Presentació del procés d’Agenda 21 Local
- Definició d’A21 Local
- Problemàtiques globals que afecten el territori
- Principis bàsics del desenvolupament sostenible
- Objectius de l’A21 Local
- Característiques de l’A21 Local
- Eixos d’actuació i continguts de l’A21 local

-

Cronograma

-

Pla de Participació Ciutadana
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LOGO I WEB DE L’AGENDA 21

S’ha dissenyat un logotip de l’Agenda 21 amb per identifcar tots els documents i activitats a
realitzar en el procés i enmarcar-los en l’Agenda 21 local.

Per tal de difondre i informar als ciutadans del procés d’Agenda 21 i en concret de
l’elaboració del PALS (Pla d’Acció Local per al Sostenibilitat) s’ha elaborat una web de
l’Agenda 21 incorporant tota la informació referent al Pla de participació i la documentació
elaborada en les diverses fases del procés d’Agenda 21.
http://web.valldoreix.cat/agenda21/agenda21.html
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ENQUESTES D’OPINIÓ

Per tal de conèixer millor l’opinió de la ciutadania envers els aspectes importants i
prioritaris, així com les principals problemàtiques de Valldoreix es va elaborar una equesta
ciutadana. L’enquesta es va difondre a tots els habitatges via correu ordinari i els
ciutadans/es la podien retornar omplerta a l’EMD o a través del correu electrònic de
contacte de l’Agenda 21. A la vegada l’enquesta es va poder respondre on-line accedint des
de la pàgina web de l’Agenda 21.

7.1 MODEL D’ENQUESTA
MEDI AMBIENT I TERRITORI
Com valores l’estat en què es troben els següents aspectes a Valldoreix?
1. El ritme de creixement urbanístic
2. Qualitat de l’espai urbà (neteja dels carrers, mobiliari urbà, etc.)
3. Zones verdes, parcs i jardins
4. Entorn agroforestal (boscos, conreus, rieres, etc.)
5. Conservació del patrimoni històric i arquitectònic
6. Contaminació lumínica
7. Qualitat acústica (soroll)
8. Contaminació olfactiva (olors)
9. Gestió dels residus (recollida selectiva, deixalleria, etc.)
Pel que fa a la mobilitat i el transport, com valores els següents aspectes a Valldoreix?
10. Trànsit de vehicles dins del nucli
11. Transport públic interurbà (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i NitBus)
12. El bus urbà de Valldoreix (VDX1, VDX2 i VDX3)
13. Zones de vianants
14. Possibilitat de moure’s amb bicicleta
15. Aparcaments
ASPECTES SOCIALS I ECONÒMICS
Com valores la situació en què es troben a Valldoreix els següents serveis o equipaments?
16. Infraestructures i serveis sanitaris (CAP de Valldoreix)
17. Servei públic d’atenció a la gent gran
18. Serveis d’assistència social
19. Escola Bressol de Valldoreix (centre públic)
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20. CEIP Jaume Ferran Clua
21. IES Arnau Cadell
22. Activitats i serveis culturals
23. Activitats i equipaments esportius
24. Oferta de comerços
Com valores l’estat dels següents aspectes socials al nucli de Valldoreix?
25. Participació de la ciutadania en activitats lúdiques, culturals, socials...que es fan a
Valldoreix
26. Oportunitats de participar en la planificació local
27. Seguretat ciutadana
QUALITAT DE VIDA
28. En termes generals, com valores la qualitat de vida a Valldoreix?
29. En comparació amb fa 5 anys, penses que actualment a Valldoreix es viu?
30. Ets sents identificat amb Valldoreix?
31. Amb l’objectiu d’assolir una major qualitat de vida per a la ciutadania, quines creus que són les
accions que s’haurien de dur a terme a Valldoreix amb més urgència?
Acció 1.
Acció 2.
Acció 3.
Cap acció. Tot està bé
DADES PERSONALS
Dona Home
Edat:
anys

Fins a 16 anys

Estudis acabats:

Entre 17 i 30 anys

Educació bàsica obligatòria (antiga EGB o actual ESO)
Batxillerat i Cicles formatius de grau mig
Cicles formatius de grau superior
Estudis universitaris o equivalents

Situació laboral actual/sector d’ocupació:
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Entre 31 i 50 anys

Entre 51 i 60 anys

Més de 60
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7.2 RESULTATS DE LES ENQUESTES
Els resultats globals de les enquestes rebudes es presenten en forma de gràfiques
percentuals. Els resultats s’han classificat en 2 grans grups, juntament amb una valoració
final de la qualitat de vida en global al municipi:
- Aspectes socials i econòmics
- Medi ambient i territori
Concretament, s’han recollit un total de 81 enquestes i els principals resultats de les són
els següents:

Edat

48,1%

25,9%
22,2%

1,2%

0,0%

No contesta

Fins a 16 anys

2,5%

Entre 17 i 30 anys Entre 31 i 50 anys Entre 51 i 60 anys Més de 60 anys

Estudis
1,2%

No contesta
16,0%

65,4%

SITUACIÓ LABORAL/SECTOR
D'OCUPACIÓ

Batxillerat i Cicles
formatius de grau mig
7,4%

Cicles formatius de
grau superior

9,9%

Esducació bàsica
obligatòria (antiga EGB
o actual ESO)
Estudis universitaris o
equivalents

No contesta
Administració pública
Altres
Altres professionals
Atur
Comerç i serveis
Educació
Estudiant
Sector sanitari
Jubilat/da
Sector industrial i de la
construcció
Serveis administratius
Total

TOTAL

%

13
2
7
6
1
6
7
1
10
26

16,05
2,47
8,64
7,41
1,23
7,41
8,64
1,23
12,35
32,10

1

1,23

1
81

1,23
100
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MEDI AMBIENT I TERRITORI
El ritme de creixement urbanístic
46,9%

25,9%

13,6%
4,9%

3,7%

4,9%

No contesta

Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament

Qualitat de l'espai urbà
35,8%

25,9%
19,8%

0,0%

0,0%

No contesta

Molt bé

Bé

18,5%

Acceptable

Malament

Molt malament

Zones verdes, parcs i jardins
39,5%

25,9%
22,2%

8,6%
3,7%
0,0%
No contesta

14

Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament
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Entorn agroforestal (boscos, conreus, rieres, etc.)
27,2%

27,2%

24,7%

14,8%

3,7%

2,5%

No contesta

Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament

Conservació del patrimoni històric i arquitectònic
50,6%

32,1%

7,4%
3,7%

No contesta

Molt bé

Bé

Acceptable

3,7%

2,5%

Malament

Molt malament

Contaminació lumínica
43,2%

25,9%

16,0%
11,1%

1,2%

2,5%

No contesta

Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament
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Qualitat acústica (soroll)
32,1%

32,1%

17,3%
14,8%

1,2%
No contesta

2,5%

Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament

Contaminació olfactiva (olors)
44,4%
37,0%

11,1%
6,2%
1,2%
No contesta

0,0%
Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament

Gestió dels residus
33,3%

24,7%
21,0%

11,1%

9,9%

0,0%
No contesta
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Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament
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ASPECTES SOCIALS I ECONÒMICS
Trànsit de vehicles dins del nucli
43,2%

25,9%

16,0%

2,5%

No contesta

7,4%

4,9%

Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament

Transport públic interurbà
53,1%

28,4%

11,1%
3,7%

2,5%

No contesta

Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

1,2%
Molt malament

El bus urbà de Valldoreix
43,2%

23,5%

21,0%

6,2%

4,9%
1,2%

No contesta

Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament
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Zones de vianants
30,9%

32,1%

24,7%

8,6%
2,5%

No contesta

1,2%
Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament

Possibilitat de moure's amb bicicleta
30,9%
25,9%
22,2%

11,1%
8,6%
1,2%
No contesta

Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament

Aparcaments
34,6%
32,1%

17,3%
14,8%

1,2%
No contesta
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0,0%
Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament
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ASPECTES SOCIALS I ECONÒMICS
Infraestructures i serveis sanitaris (CAP Valldoreix)
43,2%
38,3%

11,1%
6,2%
1,2%
No contesta

0,0%
Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament

Servei públic d'atenció a la gent gran
44,4%

16,0%

13,6%

No contesta

Molt bé

Bé

17,3%

Acceptable

4,9%

3,7%

Malament

Molt malament

Serveis d'assistència social
49,4%

18,5%

18,5%
7,4%

4,9%

1,2%
No contesta

Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament
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Escola bressol de Valldoreix
48,1%

18,5%

18,5%
13,6%

No contesta

Molt bé

Bé

Acceptable

1,2%

0,0%

Malament

Molt malament

CEIP Jaume Ferran Clua
44,4%

27,2%

12,3%

12,3%
3,7%
0,0%

No contesta

Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament

IES Arnau Cadell
49,4%

18,5%
13,6%
9,9%

7,4%

1,2%
No contesta
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Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament
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Activitats i serveis culturals
37,0%
30,9%

13,6%
11,1%
4,9%
2,5%

No contesta

Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament

Activitats i equipaments esportius
38,3%

28,4%

13,6%
11,1%
6,2%
2,5%

No contesta

Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament

Oferta de comerços
33,3%

25,9%

14,8%

13,6%

9,9%

2,5%

No contesta

Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament
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Participació de la ciutadania en activitats
42,0%

30,9%

12,3%
9,9%
3,7%
1,2%
No contesta

Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament

Oportunitats de participar en la planificació local
28,4%

28,4%

13,6%
11,1%

9,9%

No contesta

Molt bé

8,6%

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament

Seguretat ciutadana
30,9%
24,7%
21,0%

12,3%

4,9%

No contesta
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6,2%

Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament
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QUALITAT DE VIDA

Qualitat de vida en termes generals
59,3%

19,8%
16,0%
3,7%

1,2%

0,0%

No contesta

Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt malament

En comparació amb fa 5 anys, com es viu a
Valldoreix
50,6%

25,9%

11,1%
6,2%

4,9%

No contesta

1,2%
Molt bé

Bé

Acceptable

Malament

Molt
malament

Sentit d'identificació amb Valldoreix
40,7%
34,6%

16,0%

2,5%

No contesta

Molt bé

Bé

Acceptable

3,7%

2,5%

Malament

Molt malament
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Global

Societat i economia

Medi ambient, territori i mobilitat

El ritme de creixement urbanístic
Qualitat de l’espai urbà
Zones verdes, parcs i jardins
Entorn agroforestal (boscos, conreus, rieres, etc.)
Conservació del patrimoni històric i arquitectònic
Contaminació lumínica
Qualitat acústica (soroll)
Contaminació olfactiva (olors)
Gestió dels residus
Trànsit de vehicles dins del nucli
Transport públic interurbà
El bus urbà de Valldoreix
Zones de vianants
Possibilitat de moure’s amb bicicleta
Aparcaments
Infraestructures i serveis sanitaris (CAP Valldoreix)
Servei públic d’atenció a la gent gran
Serveis d’assistència social
Escola bressol de Valldoreix
CEIP Jaume Ferran Clua
IES Arnau Cadell
Activitats i serveis culturals
Activitats i equipaments esportius
Oferta de comerços
Participació de la ciutadania en activitats
Oportunitats de participar en la planificació local
Seguretat ciutadana
Qualitat de vida en termes generals
En comparació amb fa 5 anys, com es viu a Valldoreix
Sentit d’identificació amb Valldoreix

* Els números indiquen el % d’enquestes amb una determinada puntuació.

24

26

47

20

36

26

22

40

26

25

27

27

32

51

26

43

32

32

37

44

33

24

21

26

43

16

53

21

43

23

25

31

32

22

26

31

32

35

19

NO CONTESTA

18

17

29

38

MOLT

MALAMENT

ACCEPTABLE

BÉ

MOLT BÉ

A continuació es mostra de forma visual la valoració de cadascun dels aspectes. En color
taronja fosc la puntuació majoritària, i en un to més clar les puntuacions que segueixen
com a més valorades. Per a cada aspecte es mostren les puntuacions que en el seu conjunt
agrupen a l’entorn del 70-80% de l’opinió.

17

43
16

17

44

19

19

49

19

48

27

44

18

14

49

37

31

14

28

38

15

33

31

42

28

28

25

31

20

59

16

11

51

26

41

35

14
26

14
14
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Propostes d’accions:
ACTUACIONS

Millorar la neteja dels carrers, la recollida de residus i l’estat dels
contenidors
Mobilitat i transport públic

NOMBRE ACTUACIONS

30
28

Més segureta ciutadana, més policia

15

Ampliar els serveis culturals, d'oci i esportius

14

La gestió de l'aparcament (més aparcament, regulació, etc.)

13

Reduir els sorolls

12

Altres accions

11

Fomentar el comerç
Lluitar contra l’incivisme. Més col·laboració i educació de la
ciutadania
Netejar i conservar els boscos, rieres i zones verdes

11

Soterrar les línies elèctriques d'alta tensió
Millorar l’estat de les voreres i eliminar els elements que dificulten
el pas per les voreres (tanques vegetals, etc.)
Millorar de l'estat del ferm de carrers i voreres

8

Més il·luminació dels carrers

6

Regulació i fre del creixement urbanístic

5

Ampliar la cobertura d’Internet i telefonia mòbil

3

11
10

8
8

Conclusions:
−

El 48% de persones que realitzen l’enquesta tenen més de 60 anys. El 32% són
jubilats i jubilades.

−

No es disposa d’enquestes realitzades per part de menors de 16 anys i només un
2,5% tenen entre 17 i 30 anys.

−

Tenen estudis universitaris el 65% de persones que responen l’enquesta.

−

Els aspectes més mal valorats són l’estat de l’entorn agroforestal i la mobilitat a
peu i amb bicicleta juntament amb l’aparcament.

25

−
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Els aspectes més ben valorats són la qualitat acústica, el transport públic
interurbà i el bus urbà de Valldoreix, les infraestructures i serveis sanitaris (CAP
Valldoreix), les activitats i serveis culturals, les oportunitats de participar en la
planificació local i els aspectes de valoració de la qualitat de vida i el sentit
d’identificació amb Valldoreix de la ciutadania.
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8

TALLER DE LA DIAGNOSI DE L’AGENDA 21 LOCAL
I Fòrum de debat ciutadà

Objectius
Incorporar el punt de vista dels veïns i veïnes de Valldoreix en relació a les problemàtiques
i oportunitats detectades durant l’anàlisi.
Definir i concretar els objectius de l’Agenda 21.
Convocatòria
Oberta a representants polítics, tècnics, representants d’entitats i ciutadans/es a títol
individual.

Entitat local

Valldoreix

Data

Dissabte 16 d’Octubre de 2010 a les 10:00h

Durada de la
sessió

2,5 hores aproximadament

Tècnics
Assistents

Patricia Castro i Marta Besolí

Assistents

27 assistents (s’adjunta registre d’assistents)
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8.1 ORGANITZACIÓ DEL FÒRUM DE DEBAT
El Fòrum de debat es va estructurar en una sola jornada, en la qual es van comentar i
debatre tots els apartats de la diagnosi, els d’abast territorial i ambiental, els socials i els
econòmics.

La sessió s’estructura de la següent forma:
1. PRESENTACIÓ (20 minuts)
2. TALLER DE DIAGNOSI (1:40 minuts)

Dinàmica del taller de diagnosi:
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8.1.1 DETECCIÓ DE PUNTS FORTS I ASPECTES A MILLORAR DE
VALLDOREIX
Els assistents treballen de forma individual la detecció d’un aspecte positiu i un altre a
millorar de Valldoreix. Mitjançant una dinàmica visual, amb l’ús de pòsits de diferent color
pels punts forts i febles es posen en comú els aspectes sorgits i els més recurrents.
• Punts forts
•
L’entorn natural, la proximitat amb
Collserola. La tranquil·litat, silenci i contacte amb la
natura. L’aspecte més valorat de tots.
•
La possibilitat de gaudir d’un espai natural
com espai de lleure.
•
El tipus d’urbanisme
habitatges unifamiliars.

extensiu

amb

•
La bona accessibilitat amb transport
públic.
•
Les persones de Valldoreix són molt
actives i participatives.
• El servei de recollida selectiva dels residus, el servei de recollida de restes de poda.
• Punts febles
•

La velocitat dels vehicles pels carrers.

• L’estacionament indegut damunt de
voreres i la zona d’aparcament de l’estació.
• L’estat de l’espai públic. Mal estat del ferm
de les voreres. Manca de jardins, places,
avingudes enjardinades etc. Manca de gestió dels
espais verds de dins del municipi, que es troben
molt degradats.
• L’invasió de les voreres per les tanques
enjardinades de les cases que barren el pas als
vianants.
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•
•

Necessitat de millorar el transport públic.
Impossibilitat de disposar de transport públic gratuït al no estar empadronat al
municipi, al passar una temporada llarga cada any a Valldoreix.

•

Dependència administrativa de Sant Cugat. Manca d’un marc competencial i
reconeixement suficient.

•

Manca de serveis socials i culturals . Manca un punt de trobada social on trobarse amb les persones nouvingudes.

•

Urbanisme difús que provoca una elevada despesa en serveis municipals
(energia, aigua, etc.) i elevat ús del cotxe. Un consum excessiu d’aigua.

•

Manca d’un pla d’actuació en cas de ventades, nevades o pluges fortes.

•

La recollida selectiva de residus ha de millorar. Hi ha una sensació de brutícia al
carrer, al costat dels contenidors especialment.

•

Molta brutícia a les zones boscoses de l’entorn del nucli urbà.

•

La presència de gossos al carrer sense vigilància.

•

Soroll generat pel tràfic de l’autopista. Les males olors.

8.1.2 TAULES DEBAT ENTORN ALS OBJECTIUS DE L’AGENDA 21
Prèviament al desenvolupament del I fòrum es disposa a la web de l’Agenda 21 la
informació a treballar durant la sessió, referent a una primera proposta d’objectius.
Treballar sobre uns objectius permet per una banda, valorar indirectament la situació actual
de Valldoreix i determinar quines són les necessitats a les quals cal donar resposta per tal
d’assolir en els propers anys un Valldoreix més sostenible; i per l’altra, establir quines són
les prioritats d’acció.
Els objectius relacionats es van presentar agrupat en quatre àmbits:
1. El futur de l’EMD i la seva gestió
2. Educació, cultura, comerç i qualitat de vida
3. La gestió del territori
4. Els aspectes ambientals
Durant la sessió es treballen i debaten conjuntament els objectius proposats per si cal
afegir nous objectius, i també per consensuar per a cada objectiu proposat si s’està:
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•

Totalment d’acord (quant els objectius d’un àmbit es consideren adequats).

•

Parcialment d’acord (quant els objectius d’un àmbit es consideren adequats en
part o manca completar-los).

•

Totalment en desacord (quant els objectius es consideren inadequats) .

Es va treballar en dues taules de debat, cadascuna disposava d’un secretari/a encarregat
de recollir i consensuar els objectius i una dinamitzadora externa.

A continuació es recullen les aportacions i modificacions dels objectius de les dues taules
de debat. Es diferencien les aportacions realitzades en cadascuna de les dos taules amb el
text de color blau i vermell.
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ÀMBIT 1. EL FUTUR DE L’EMD I LA SEVA GESTIÓ

Totalment
d’acord
Totalment
d’acord
Totalment
d’acord
Parcialment
d’acord
Totalment
d’acord

Totalment
d’acord

1. Treballar des de l’EMD per a un Valldoreix més sostenible amb la corresponsabilitat de la ciutadania
COMENTARIS:
2. Incorporar aspectes ambientals, socials i d’eficiència en l’organització i gestió de l’EMD.
COMENTARIS:
3. Millorar la coordinació, col·laboració i traspàs d’informació entre l’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
COMENTARIS:
Necessitat de posicionament amb altres administracions. La segregació de Sant Cugat.
Clarificar i eixamplar el marc competencial. Establir un marc mínim de competències (protocol) i informar a la ciutadania. Cal que l’EMD estigui present en les
competències de Sant Cugat (exm. recollida de residus) i que l’Ajuntament de Sant Cugat no s’interposi en les competències de l’EMD.
4. Fomentar la participació ciutadana. Fer del Consell de Vila un òrgan participatiu directe en els diversos processos de presa de decisió municipal.
COMENTARIS:
5. Posar a l’abast de tota la ciutadania la informació dels diversos aspectes d’interès sobre l’EMD. Disposar d’una administració amb una gestió basada
en l’excel·lència i la transparència.
COMENTARIS:
Millorar els continguts de la web de l’EMD. Implantar l’administració electrònica.
NOUS OBJECTIUS
La independència de Valldoreix. Disposar d’un Ajuntament propi.
Integració de noves construccions i la seva regulació.

32

AGENDA 21 DE L’EMD DE VALLDOREIX
Pla de participació
ÀMBIT 2. EDUCACIÓ, CULTURA, COMERÇ I QUALITAT DE VIDA

1. Aproximar l’educació i informació ambiental i difondre els valors de sostenibilitat a la ciutadania.
COMENTARIS:
Especialment en recollida i gestió de residus cal més informació
2. Fer de les escoles un espai educatiu en els valors de la sostenibilitat ambiental i social.
Totalment COMENTARIS:
d’acord
Cal treballar la sostenibilitat social des del punt de vista del respecte i els valors cap a les persones grans i amb discapacitats. (exm acció organitzar visites
dels escolars a les residències d’avis)
3. Treballar per a la cohesió i integració de totes les persones residents a Valldoreix, tenint en compte que una part considerable de les segones
residències s’estan convertint en residències habituals.
Totalment COMENTARIS:
d’acord
Treballar per la cohesió del veïnat
Actualment hi ha molt poques segones residències. Manca d’integració dels nens que no venen a escola a Valldoreix, calen activitats per a integrar-los.
4. Promoció del sector comercial de proximitat com a activitat econòmica de futur.
Totalment COMENTARIS:
d’acord
Comerç de proximitat però centrat en determinats espais del nucli
Parcialment També cal promocionar i facilitar l’ implantació d’activitat empresarial més lligada a serveis i producció.
d’acord
5. Promocionar les entitats i associacions locals com a pilar vertebrador de l’activitat social i cultural de Valldoreix. Fomentar el treball en xarxa de les
diverses entitats.
Totalment COMENTARIS:
d’acord
Creació d’una coordinadora d’entitats en xarxa
6. Valorar i adaptar els serveis i equipaments municipals a noves necessitats. Incorporar en la xarxa d’equipaments municipals la masia de Can
Monmany i altres equipaments i definir els usos participativament
Totalment COMENTARIS:
d’acord
Incorporar la participació ciutadana.
Parcialment Més funcionalitats als equipaments actuals, més polivalents.
d’acord
NOUS OBJECTIUS
Optimitzar els locals públics, com les escoles, per a fer activitats fora d’horari
Promocionar Valldoreix com a lloc de turisme cultural, rural... (promoció de rutes, equipaments, Can Monmany)
Implicar la ciutadania amb els programes culturals i/o esportius de les escoles
Crear una borsa de treball (especialment per les activitats d’estiu a la Vila)
Cal realitzar i recuperar campanyes d’acció (les neteges col·lectives, el dia de l’arbre, etc.)
Totalment
d’acord
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ÀMBIT 3. LA GESTIÓ DEL TERRITORI

1. Disposar d’un entorn natural i agrícola gestionat i en bon estat de conservació.
Totalment COMENTARIS:
d’acord
Unir amb l’objectiu de recuperar els espais agrícoles
Parcialment
d’acord
2. Evitar la urbanització de Can Monmany.
Totalment COMENTARIS:
en
Incloure també Mas Fuster. Cal definir, millor eliminar l’objectiu.
desacord
Eliminar, no és correcte
3. Recuperar i mantenir els espais agrícoles.
Parcialment COMENTARIS:
d’acord
Promocionar els petits horts a prop de les rieres.
Objectiu inclòs en el núm 1
Totalment
d’acord

Totalment
d’acord
Totalment
d’acord
Totalment
d’acord
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4. Millorar l’estat de les rieres i potenciar el seu paper de connector ecològic i social.
COMENTARIS:
Millorar el tema del pas del clavegueram (la gestió depèn de l’ACA)
5. Implantar una política d’ordenació i regulació de l’accés i usos dels camins.
COMENTARIS:
Creació d’itineraris naturals i culturals (coordinació amb d’altres adminsitracions)
6. Disposar Promoure de parcs i jardins, tan privats com municipals, gestionats amb criteris de sostenibilitat quan a la gestió de l’aigua i les tècniques
de jardineria.
COMENTARIS:
Promocionar la xerojardineria. Gestionar i fer jardins més naturalitzats.
7. Millorar la qualitat de l’espai viari urbà(tanques, amplada voreres, cartells publicitaris...) i fomentar una mobilitat segura per totes les persones i
eliminar les barreres arquitectòniques
COMENTARIS:
Jerarquitzar la xarxa viària, pacificar alguns carrers i eliminar barreres arquitectòniques
Regular les tanques de les cases, la invasió de les tanques verdes a la vorera
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Totalment
d’acord

8. Fomentar els modes de transport més sostenibles.
COMENTARIS:
Habilitar l’espai viari per facilitar la mobilitat en bici.
Promoció de la motocicleta
NOUS OBJECTIUS
No es disposa de policia local
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ÀMBIT 4. ASPECTES AMBIENTALS

Totalment
d’acord
Totalment
d’acord
Totalment
d’acord
Totalment
d’acord

Totalment
d’acord
Totalment
d’acord
Parcialment
d’acord

1. Millorar el sistema de sanejament.
COMENTARIS:
La xarxa de clavegueres es troben en un estat deficient.
2. Fomentar Optimitzar i racionalitzar el consum d’aigua.
COMENTARIS:
Utilitzar les aigües freàtiques i les pluvials
3. Promocionar i fomentar l’ús d’energies renovables i apostar per una estratègia basada en l’estalvi i eficiència energètica.
COMENTARIS:
4. Fer una correcta gestió dels residus municipals aplicant una jerarquia d’actuació basada en la reducció i prevenció dels residus.
COMENTARIS:
Coordinar les campanyes amb Sant Cugat. Utilitzar el mercadet com a punt pedagògic.
5. Millorar la recollida selectiva dels residus.
COMENTARIS:
Unificar els àrees d’aportació amb les 5 fraccions de residus
6. Vetllar per un medi ambient segur i saludable per la ciutadania (acústic, lumínic, atmosfèric...)
COMENTARIS:
Vetllar pel tema de sorolls (discoteca Avions), fums de les barbacoes i focs de crema de brossa. Problema de males olors.
NOUS OBJECTIUS
Soterrament de les línies de subministrament elèctric idem
El tema dels mosquits tigre
Regulació de la construcció i integració al medi
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8.1.3

ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LA SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ

La realització d’una enquesta de valoració de la propia sessió de participació, té la finalitat de
recollir les diverses opinions i valoracions de ls assitents per tal de poder millorar en futures
sessions
El total d’enquestes són 22.
VALORACIONS

Assistència d’un 68% d’homes i un 32% de dones.
La valoració global dels assistents és de 7,8 sobre 10.
El temes més ben valorats són el lloc físic, l’organització i l’interès dels objectius.
Els temes amb menys puntuació mitjana són el grau de compliment de l’horari de
realització i la durada de la sessió.
El 50% dels assistents tenen entre 56 i 65 anys.
No hi ha assistents de menys de 25 anys.
El 64% dels assistents tenen estudis universitaris (diplomat, llicenciat, doctorat).

VALORACIÓ DE LA SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ

NOTA MITJANA*

Lloc físic
Interès dels objectius
Organització
Comprensió dels objectius
Possibilitat d’opinar i debatre els temes plantejats
Horari de realització
Dinamització i/o moderació
Nivell de participació de la ciutadania
Canals utilitzats per la convocatòria
Documents, presentacions i materials
Grau de compliment de l’horari de realització
Durada de la sessió

8,8
8,3
8,3
8
7,9
7,8
7,7
7,6
7,3
7,3
7
7

Valoració global

7,8

* La escala és de 0 a 10, on 0 és “totalment insatisfet” i 10 és “totalment satisfet”.
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Edat de les persones assistents
Més de 75 anys

0,0

De 66 a 75 anys

18,2

De 56 a 65 anys

50,0

De 46 a 55 anys

18,2

De 36 a 45 anys

9,1

De 26 a 35 anys

4,5

De 18 a 25 anys

0,0

Menys de 18 anys

0,0
0

10

20

30

40

50

60

Nivell d’estudis dels assistents
Estudis universitaris (diplomat,
llicenciat, doctorat)

63,6

Estudis posteriors no
universitaris (BUP, Batxillerat, …

18,2

Estudis secundaris (ESO, FP1)

9,1

Estudis primaris (EGB)

9,1

Sense estudis

0,0
0

10 20 30 40 50 60 70

Segons situació laboral actual
Estudiant

4,5

Jubilat/da o pensionista

22,7

Aturat/a

4,5

Feines de la llar

0,0

Autònom/a

9,1

Professional liberal

13,6

Treballador/a no qualificat/da

4,5

Treballador/a qualificat/da

18,2

Tècnic

18,2

Directiu/va

4,5

Empresari/a

0,0
0
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• Recull de propostes de millora del procés participatiu:
•
•
•
•
•
•
•

Activar la informació a la web.
Disposar prèviament (setmanes o dies abans) del document dels objectius.
Una sessió més llarga i més anunciada. Disposar de la documentació en paper.
Concretar millor els objectius.
Els grups de treball caldria que disposessin d’un moderador actiu que vetllés per
atendre els objectius.
Més temps per la participació.
Per a tal de debatre millor els temes caldria més temps pels debats.
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9

TALLER SOBRE EL PALS
II Fòrum de debat ciutadà

Objectius
Concretar i definir les accions del pals, i si cal afegir-ne de noves.
Prioritzar l’execució de les diverses accions
Convocatòria
Oberta a representants polítics, tècnics, representants d’entitats i ciutadans/es a títol
individual.

Entitat local

Valldoreix

Data

Dissabte 6 de novembre de 2010 a les 10:00h

Durada de la
sessió

2,5 hores aproximadament

Tècnics
Assistents

Patricia Castro i Marta Besolí

Assistents

22 assistents (s’adjunta registre d’assistents)
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9.1 ORGANITZACIÓ DEL FÒRUM DE DEBAT
El Fòrum de debat es va estructurar en una sola
jornada, en la qual es van comentar i debatre les
diverses actuacions, les d’abast territorial i
ambiental, les socials i les d’àmbit econòmic.
Inicialment, però, es fa un breu resum dels temes
tractats en l’anterior sessió de diagnosi i la seva
incorporació en la definició d’objectius.
Dinàmica del taller del PALS:

9.1.1

FÒRUM DE DEBAT ENTORN AL PALS

En base, a un treball previ d’anàlisi i diagnosi de l’àmbit de Valldoreix i de les aportacions
realitzades per part de la ciutadania en el I taller de participació, s’elabora un primer esborrany
de Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat (PALS) de Valldoreix on s’exposen un seguit d’accions a
implantar en els propers anys.
Aquest primer esborrany de PALS, prèviament al desenvolupament del II fòrum, es disposa a la
web de l’Agenda 21 per tal que els assistents, que així ho desitgin, puguin disposar de la
informació necessària per a treballar durant la sessió.
La proposta de PALS s’estructura en 4 línies estratègiques:
1. Millorar la gestió de l’EMD
2. Conservar i gestionar els espais naturals i agrícoles
3. Reforçar la qualitat de vida de la ciutadania
4. Optimitzar la gestió dels recursos i serveis de l’EMD
En el fòrum de participació es treballa la concreció del Pla en dues taules de debat. Una primera
taula que tracta les línies estratègiques 1 i 3 i una segona taula les línies estratègiques 2 i 4.
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En aquestes taules de debat, a través d’una persona moderadora del debat, es recullen les
aportacions i suggeriments realitzats pel grup de treball, així com les prioritats d’actuació.

9.1.1.1 APORTACIONS RECOLLIDES EN LES TAULES DE DEBAT
Línia estratègica 1. Millorar la gestió de l’EMD
Programa 1.1.Coordinació EMD - Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Cal clarificar el marc competencial no només referent als temes ambientals.
Revisar el conveni competencial i econòmic.
Treballar per a més transferències de competències (considerar el principi de subsidiarietat, la
racionalització de recursos i la disminució de costos).
Cal disposar d’un protocol clar de concreció de les competències, i així, evitar la influència de
l’actitud política en les relacions de col·laboració.
Tenir en compte la importància de la proximitat dels serveis locals i facilitar els tràmits
administratius a la ciutadania.
Disposar de més informació i transparència en la gestió econòmica local.
Programa 1.2. Optimitzar i ambientalitzar la gestió de l’EMD
1.2.1. Cal destinar els propis recursos tècnics de l’EMD i incorporar aquesta tasca de
posicionament de l’EMD en l’estratègia política.
1.2.2. La gestió interna de l’EMD cal que disposi de procediments i protocols clars que millorin
fonamentalment la coordinació interna.
1.2.3. La compra pública verda es considera un aspecte molt rellevant en el paper de
l’administració.
1.2.4. Incorporar també un pla de formació del personal de l’EMD.
També s’ha incidit en la importància d’implantar l’administració electrònica (obligació legal).
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Programa 1.3. Potenciar la participació ciutadana i l’educació i sensibilització ambiental
S’ha plantejat treballar en la línia de disposar d’informació en format electrònic (subscripció a ebutlletins municipals, etc.). Aquesta opció actualment no es troba implantada per un tema de
costos econòmics alhora de fer els enviaments en paper de forma personalitzada, però es
considera interessant contemplar-ho a llarg termini. També cal ampliar la informació disponible
a la web (tema reiteratiu, sorgit en diverses ocasions), treballar diferents canals d’informació i
fomentar la implicació de la ciutadania per a accedir a la informació.
1.3.3. Actualment es disposa d’un programa formatiu en el marc de l’Agenda 21 escolar de Sant
Cugat.
Línia estratègica 2. Conservar i gestionar els espais naturals i agrícoles
Programa 2.1. Preservació del paisatge i de la connectivitat
2.1.1 Es valora positivament el paper dels espais agrícoles i la necessitat del seu manteniment
però cal rentabilitzar econòmicament aquests espais per a que la seva gestió no suposi una
elevada despesa.
Més enllà d’aquests espais agrícoles, es proposa la creació d’un servei d’horts urbans col·lectius
als quals els residents de Valldoreix puguin optar a una parcel·la. Caldrà però ordenar molt bé
l’espai i establir uns criteris paisatgístics per a regular l’espai i els seu manteniment.
2.1.2. Els punts en els que més s’ha de treballar són: evitar l’ocupació de la llera, protegir les
canalitzacions amb traçat per la llera de les rieres per evitar trencaments, controlar els
abocaments directes a llera i potenciar el seu ús social
Per millorar la qualitat ecològica es proposa també incidir en la recuperació de la fauna.
2.1.3. Fomentar l’ús social dels camins i difondre com a recurs turístic per atraure visitants.
Programa 2.2. Millora de les zones verdes
2.2.1. Gestió i manteniment dels parcs i jardins urbans de les zones verdes urbanes
Es proposa el canvi de títol per recollir la idea que ja s’expressa en la descripció de l’acció, que no
són parcs o jardins urbans convencionals, són parcel·les forestals i cal tenir en compte això en el
moment de mantenir-les.
2.2.2. Arrel de l’abandonament d’algunes obres d’habitatges a mig construir s’acumula aigua a
les piscines o altres espais on pot proliferar el mosquit tigre. També als embornals de la xarxa de
clavegueram al carrer s’entolla aigua i pot proliferar.
Línia estratègica 3. Reforçar la qualitat de vida de la ciutadania
Programa 3.1. Potenciar les entitats locals i serveis a la ciutadania
3.1.4. Per tal de potenciar el comerç de proximitat es proposa potenciar molt més l’actual
Mercadet, fins i tot, valorar la possibilitat de fer-lo més dies i ampliar el nombre i tipologia de
parades. També cal considerar la proposta contemplada a la Nova Centralitat de disposar d’un
espai comercial. Per últim valorar la possibilitat de disposar de comerç en diferents barris.
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Com a nova acció, o tema a considerar en l’acció de foment i potenciació de l’agricultura, es
planteja l’actuació de potenciar els grups de consum ecològic (l’EMD podria fer de promotor
d’aquests grups).
Programa 3.2. Millorar la qualitat de l’espai urbà i fomentar una mobilitat segura
3.2.1. Referent als elements de millora de l’espai urbà, han sorgit diverses consideracions:
-

La regulació de les tanques en els habitatges.
La necessitat de disminució de la velocitat.
La regulació de l’aparcament de l’estació.
Els camins escolars no es veuen útils, la mobilitat és amb autocar .
A nivell d’elements de reducció de la velocitat cal tenir en compte diverses
alternatives com ara la implantació de semàfors, ús de radars i que cal un
treball previ de detecció de punts o zones amb un excés de velocitat dels
vehicles.

3.2.2. Fer la següent correcció del text descriptiu de l’acció:
(...)i la implantació de l’àrea verda de reserva d’aparcament proper a l’estació als veïns de
Valldoreix i de Sant Cugat, els itineraris a peu i amb bicicleta projectats i els elements de reducció
de velocitat adequats.
En el Pla de mobilitat cal considerar: el foment de l’ús de la bicicleta (més carrils bici), la gestió
de l’aparcament i disposar de carrers unidireccionals.
Altres temes sorgits són: la manca de policia local i la necessitat de fer campanyes de foment del
transport públic.
Línia estratègica 4. Optimitzar la gestió dels recursos i serveis de l’EMD
Programa 4.1. Estalvi i eficiència energètica i implantació d’energies renovables
4.1.2. També cal informació a la ciutadania en general sobre les subvencions a les quals poden
tenir accés. Es proposa incloure-ho a l’acció 1.3.4 Crear un espai web d’informació i comunicació
ambiental.
Es proposa que l’EMD ambientalitzi les compres i les contractacions públiques, fet que ja es
contempla a l’acció 1.2.3 Incorporació de criteris ambientals i socials en les compres i
contractacions públiques.
Programa 4.2. Fer un ús sostenible de l’aigua
4.2.1 Tenir en compte el que s’ha comentat abans a l’acció 2.1.2 Millorar l’estat de les rieres de
Valldoreix, protegir les canalitzacions amb traçat per la llera de les rieres per evitar trencaments.
Programa 4.3. Minimitzar i prevenir la generació de residus
4.3.1 Actualitzar doncs ja està previst implantar el porta a porta a totes les fraccions durant l’any
2011.
4.3.3. Definir una estratègia de prevenció i reducció de residus generats
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Es proposa fomentar l’intercanvi organitzant un mercat d’intercanvi o un punt al mercadet dels
dissabtes. L’objectiu és disposar d’un espai d’intercanvi on les persones puguin portar bens,
productes de consum o fins i tot serveis personals sense requerir diners per fer efectiu
l’intercanvi. El més important és evitar que els objectes o bens encara útils esdevinguin residus i
facilitar l’intercanvi i que altres persones puguin allargar la vida útil d’aquests objectes o bens.
Es proposa una acció per a fomentar l’ús de la deixalleria i informar a la ciutadania sobre el seu
funcionament, quins residus es poden dipositar, el descomptes en la Taxa Metropolitana de
Tractament de Residus TMTR en funció del nombre de vegades que s’utilitzen les deixalleries...
Es proposa incloure com una acció concreta, a banda de contemplar-ho també a l’acció 1.3.4
Crear un espai web d’informació i comunicació ambiental.
Es comenta que cal una acció per a que l’EMD, com administració local, participi i segueixi els
projectes o propostes que afectin el seu territori, fet que ja està recollit a l’acció 1.2.1. Posicionar
l’EMD de Valldoreix en les entitats de govers local. En el cas concret de la Cantera Berta s’acorda
una nova acció: Treballar conjuntament amb les administracions implicades per vetllar per la
restauració i aprofitament energètic a la cantera Berta.
Programa 4.3. Millora de la qualitat de l’aire
Afegir una acció, per donar resposta a problemes puntuals de soroll, associats al tennis, el
Ferran Clua o els de veïnatge.

9.1.1.2 PRIORITAT D’EXECUCIÓ DE LES ACCIONS
A continuació es relacionen les 2 línies estratègiques del PALS per a les que es va fer la
priorització i les 3 accions considerades prioritàries d’executar per ordre d’importància. Per a les
línies 2 i 4 el grup de treball no va tenir temps per a fer la priorització.
Línia estratègica 1. Millorar la gestió de l’EMD
1.1.1. Clarificar el marc competencial en l’àmbit de la gestió ambiental local
1.2.2. Implantar un sistema de comunicació i informació ambiental, senyalètica i bones
pràctiques en les dependències l’EMD
1.2.4. Implantar sistemes de gestió als diferents departaments de l’EMD
Línia estratègica 3. Reforçar la qualitat de vida de la ciutadania
3.1.4. Promoció del comerç de proximitat
3.2.2. Desenvolupar el Pla de mobilitat de l’EMD
3.1.1. Suport i promoció de les entitats i associacions de Valldoreix
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9.1.2

ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LA SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ

La realització d’una enquesta de valoració de la propia sessió de participació, té la finalitat de
recollir les diverses opinions i valoracions dels assitents per tal de poder millorar en futures
sessions.
El total d’enquestes són 21.
VALORACIONS

Assistència d’un 62% d’homes i un 38% de dones.
La valoració global dels assistents és de 8,1 sobre 10.
El temes més ben valorats són el lloc físic, l’interès dels objectius, l’organització i la
dinamització o moderació.
Els temes amb menys puntuació, no obstant amb una puntuació mitjana superior al 7, són
el nivell de participació de la ciutadania, la possibilitat d’opinar i debatre els temes
plantejats, l’horari de realització i els canals utilitzats per la convocatòria.
El 62% dels assistents tenen més de 56 anys.
No hi ha assistents de menys de 25 anys.
El 71% dels assistents tenen estudis universitaris (diplomat, llicenciat, doctorat).

VALORACIÓ DE LA SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ

NOTA MITJANA*

Lloc físic
9,0
Interès dels objectius
8,6
Organització
8,4
Dinamització i/o moderació
8,4
Comprensió dels objectius
8,3
Documents, presentacions i materials
8,0
Durada de la sessió
7,8
Grau de compliment de l’horari de realització
7,7
Canals utilitzats per la convocatòria
7,6
Horari de realització
7,6
Possibilitat d’opinar i debatre els temes plantejats
7,6
Nivell de participació de la ciutadania
7,5
Valoració global
8,1
* La escala és de 0 a 10, on 0 és “totalment insatisfet” i 10 és “totalment satisfet”.
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Edat de les persones assistents
Més de 75 anys

9,5

De 66 a 75 anys

4,8

De 56 a 65 anys

47,6

De 46 a 55 anys

23,8

De 36 a 45 anys

9,5

De 26 a 35 anys

4,8

De 18 a 25 anys

0,0

Menys de 18 anys

0,0
0

10

20

30

40

50

Nivell d’estudis dels assistents

Estudis universitaris (diplomat,
llicenciat, doctorat)

71,4

Estudis posteriors no
universitaris (BUP, Batxillerat, …

9,5

Estudis secundaris (ESO, FP1)

14,3

Estudis primaris (EGB)

4,8

Sense estudis

0
0

20

40

60

80

• Recull de propostes de millora del procés participatiu:
•
•
•
•
•

Mantenir la informació continuada en el temps.
Excessiva possibilitat d’opinar, fer callar als que no saben escoltar.
Curta durada de la sessió, o bé, tractar menys temes.
Evitar l’allargament excessiu de les sessions.
Integrar millor la dimensió social que no sigui un afegit.
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10

SESSIÓ DE CLOENDA
Sessió de cloenda

Objectius
Resum i valoració del procés de participació.
Implantació i seguiment de l’Agenda 21.
Convocatòria
Oberta a representants polítics, tècnics, representants d’entitats i ciutadans/es a títol
individual.

Entitat local

Valldoreix

Data

Dissabte 18 de desembre de 2010 a les 10:00h

Durada de la
sessió

2 hores aproximadament

Tècnics
Assistents

Patricia Castro

Assistents

19 assistents (s’adjunta registre d’assistents)
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10.1 ORGANITZACIÓ DE LA SESSIÓ DE CLOENDA
La sessió de cloenda es va estructurar en una sola jornada, en la qual es va fer una valoració del
procés de participació, un retorn sobre com s’havien incorporat les aportacions i observacions
realitzades per la ciutadania als diferents documents de l’Agenda 21.
La sessió s’estructura de la següent forma:
1. PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL (10 minuts)
2. PRESENTACIÓ: resum i retorn del procés, i implantació i seguiment de l’Agenda 21 (40 minuts)
3. TORN DE PARAULES I ESPAI DE REFLEXIÓ (20 minuts)
4. DISCURS DE CLOENDA (15 minuts)
5. VERMUT DE CLOENDA (30 minuts)
La dinàmica de la sessió va ser la següent:
-

-

Es va relaitzar una presentació on es va resumir el desenvolupament del procés de
participació, explicant detalladament els principals resultats i conlusions de les
sessions i l’enquesta ciutadana. A la vegada es va fer un retorn en relació a la
incorporació de les aportacions realitzades durant els fòrums de debat.
Posteriorment es va obrir un torn de paraules per a oferir la oportunitat als assistents a
valorar obertament el procés.
Espai de reflexió. Com a cloenda es va convidar als assistents a escriure en un postit un
titular o reflexió en relació al Valldoreix que projectaven a 10 anys vista. Es van recollir
les aportacions, es van penjar en un papèlograf i es van comentar en plenari.
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ANNEX I

REGISTRE D’ASSISTENTS A LES SESSIONS

CLOENDA II FÒRUM
X

I FÒRUM INFORMATIVA
NOM I COGNOMS
X
Agustín Nomdedeu Albero

X

ENTITAT
AUUOMR

Alex Vinçon
X

Àngela Bleda

Vocal EMD

ADREÇA
Av. Vall d’Or 82

TELÈFON
E-MAIL
660714339 a.nomdedeu.a@gamil.com

Plaça Arbres 7

666856444 Alexvinson@telefonica.net

Pg Arbre 19

607236802 Angela_lorbre@yahoo.es

X

X

X

X

Antoni Garcia

Moreneta24

936749385 toniruggbyveferee@hotmail.com

X

X

X

X

Carme Babiloni

Passeig Prat 16

936754486 cbabiloni@gmail.com

X

X

X

David Suñol

Rambla 207

649819114 dsunyol@ictnet.es

X

X

Eduard Delgado Rodri

Cogullada 9

676619556 Edelgado@valldoreix.cat

Sant Francesc 8

936750201 emilisempere@hotmail.com

X

X
X
X

X

X

X
X

Emili Sempere

VEN

X

x

Enric Ferrandic

936755368

X

X

Felix Mestres

936742624 felix.mestres@gmail.com

X

X

Ferran Montero

Av. Mas Fuster 96

936742920

X

X

X

Francesc Cardoner

Pg. Ratapinyada 11

935813812 fcardoner@renodrae.com

X

X

Francesc Santjust Garcia

Sant Albert s/n

649271287 pacosanjust@terra.es

X

X

Germán Llerena

Sant Jordi 37 2-4

936567000 germanllerena@santcugat.cat

X

Joan Broquetas

Pere Mas 16

935898965 joanbroquetas@yahoo.es

X

Joan Gaya Beltran

Rosella 3

609333778 jgaya@stcugat.net

Joan Perelo

Mas Fuster 3

936742569 jperelo@yahoo.es

X

X

VEN
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X

X

X

X

Joan Quatrecasas

Nicaragua 41

935895455 jcuatrecasas@gmail.com

X

X

X

Jordi Mallol

Passeig Violetes 17

936753158 jordimallol17@hotmail.com

X

X

X

Josep Lluís Salazar

AVVCELM

Pintor Goya 17

686502391 jlsalazar@telefonica.net

X

Josep Maria Pujols

VEN

Bolivar 6

936750370 josepm.pujols@gmail.com

X

Josep Porta Grau

Passeig del Prat 16

936754486 jportagrau@gmail.com

Lourdes Majen

Passeig Valldoreix 127

936743441 lourdesmajem@gmail.com

Lydia Encinas

Passeig de la Gardenia 2

667891656 3caranbas@gmail.com

Jacint Verdaguer,115

936751682 Margarita.ves@axa.es

X

X

X
X
X

X

X

Marga Ves Castell
X

Maribel Pons Alberich

Moreneta Montserrat 24-26

936749385 maribelponsalberich@gmail.com

X

Miquel Batet

Pg Sol 32

639701557 miquelbat@terra.es

X

Montserrat Vinçon

Pg Ma Lluïsa 1

936742480

X

Núria Stenger Giralt

Can Montmany 33 bis

616405094 nuriastenger@hotmail.com

X

Olga Bernat

Av. Vall d’Or 56

936740794 olmalcarta@telefonica.net

X

Pau Cardoner

Pg. Ratapinyada 11

935893812 pau@renodrae.com

X

X

Pere Parra Garcia

Les Planes 4

654926056 pere.parra@gmail.com

X

X

Rosa M. Udina Abelló

Advocam 4

936747046 Rosa.urdina@unif.edu

X

X

Roser Casamitjana

Rosella 3

936750995 rosercasamit@stcugat.net

X

X

Sandra Ferrer Estivill

Pigot 26

660306884 sandraferrer.estivill@yahoo.es

X

Santos Hernandez Fox

Font Ferrer 7

933663990 santos@pique-aa.com

X

X

X

X
X
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X
X

Sant Albert s/n

649271287 pisanjust@terra.es

Av. Vall d’Or 68

649865190 silviacazorla@hotmail.com

Pg Guineu 71

936759915 Susana_francis@hotmail.com

Teresa Veciana

Pg Piscina 2

616405491

Xavier Lecina

Ps. Piscina 2

936751129 xavi.lecina@gmail.com

X

X

Silvia Cazorla

X

X

Susana Herrada

X
X

Santjust Garcia

X

X

X

VEN

Vocal EMD
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ANNEX II MATERIALS EN FORMAT DIGITAL
De manera complementària a aquest document, s’adjunta en format digital la següent
informació:
•

Materials de suport de les sessions de participació ciutadana
Presentacions en Power Point
Materials lliurats als assistents i de suport a la sessió

•

Materials de comunicació
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av. Roma, 252-254
08560 Manlleu
tel. 938 515 055

c. Correu, 2, 1r
08800 Vilanova i la Geltrú
tel. 938 115 115

c. Pamplona, 96, local 18
08018 Barcelona
tel. 933 568 160

c. Serrano, 93, 3ª planta
28006 Madrid
tel. 915 159 432

info@lavola.com
www.lavola.com

