APORTACIONS DE LA JORNADA DEL PAM 21 DE DESEMBRE 2015 - EMD DE
VALLDOREIX
Obre la Jornada el vocal de Participació ciutadana de l’EMD de Valldoreix, el Sr.
Xavier Gavaldà agraint la participació i l’assistència a la sessió de treball.
Es va celebrar una sessió plenària amb els assistents a la jornada, després de fer un
breu resum de les aportacions de la darrera jornada i d’exposar que l’informe ha
estat penjat a la web tal com es va acordar.
APORTACIONS
Comerç:
Diagnosi actual:
• Dispersió del comerç versus centralització. S’hauria de recuperar el document
de la diagnosi del comerç del Gabriel Isard, el que es va fer servir per a al procés
de participació de La Centralitat perquè encara serveix.
• Valldoreix és una ciutat dormitori, i això influeix en el comerç existent.
• Tenir present que si ens comparem amb un municipi de 8.500 habitants, el
comerç existent no cobreix les necessitats que hi ha.
Idees força:
• S’ha de definir un model de comerç per Valldoreix, però tenint en compte el
model de mobilitat pel qual s’aposti, i en funció també del municipi que volem.
Després d’un debat intens en relació al model dispersió versus centralització del
comerç, s’aposta per una centralització:
o Amb aparcament.
o No s’ha de competir amb Mira-sol.
o Pensar molt bé la grandària del comerç que es pot instaurar.
o Que la mobilitat funcioni.
o No vol dir que el comerç actual hagi de marxar sinó que es potenciï.
• Aparcament al voltant dels comerços existents
Aportacions per tal que el comerç actual funcioni:
• Potenciar el comerç actual per tal que funcioni, creant espais al voltant per a que
funcionin com a pols d’atracció.
Seguretat ciutadana:
Diagnosi actual:
• Dèficit policial, necessitat de més patrullatge.
• Problemàtica amb joves que entren a cases on la gent hi viu (zona del
Monmany)
• No hi ha coneixença de la Guàrdia Urbana, no hi ha Policia de proximitat.
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Idees força:
• Augment del nombre dels efectius policials: seguretat garantida.
Aportacions:
• Campanyes de difusió i conscienciació a través de la Policia de proximitat en
contra de l’incivisme.
• Aplicar la tecnologia a la seguretat sense perdre privacitat.
• Dissuasió: no hi ha sensació de l’existència d’efectius policials, ni de Mossos
d’Esquadra ni de Guàrdia Urbana.
L’Administració a prop teu:
Idees força:
• Finestreta única: facilitar la tramitació entre l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès i l’EMD de Valldoreix.
• El mitjà de comunicació que més funciona a Valldoreix és fer bustiades. S’ha
de buscar una estratègia per optimitzar els recursos existents per tal de
poder arribar a un públic molt més ampli.
• Fomentar la creació d‘una bona base de dades per enviar les comunicacions
a través de correu electrònic (APP i Twitter també).
• Instal·lar Tòtems informatius.
• Fer campanyes comunicatives perquè la gent SE SENTI de Valldoreix,
sentiment de pertinença.
• Aconseguir que l’EMD de Valldoreix sigui un pol d’atracció de noves idees.
Mobilitat:
Idees força:
• Manca de consciència cívica, intentar fomentar aquest concepte dins de la
ciutadania de Valldoreix.
• Fomentar la reducció de la velocitat, sobretot fomentar les zones 30 com a
espais compartits i d’una mobilitat cívica.
• Fomentar el Transport Públic. Fer una campanya per potenciar la reducció
de l’ús del vehicle privat i més del Transport públic existent.
• Necessitat d’un Pla de voreres, prioritzant els principals nuclis comercials de
Valldoreix.

Altres suggeriments i queixes:
• Les voreres de Valldoreix són massa estretes: exemple la pujada de Mas
Fuster: no es pot arribar a l’Estació.
• Colònia Montserrat:
o Sensació de l’oblit.
o Moltes vegades es queden sense llum.
o Bandes dissuasives perquè és corre molt.
o Senyal de 30 inexistent.
o No està marcat el pas de vianants.
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o Voreres massa estretes.
o Aplicar el Pla Especial de la Colònia Montserrat.
El vocal Xavier Gavaldà va recordar en el tancament de la Jornada que a l’endemà hi
havia la sessió de presentació del PAM al Consell de la Vila.
També va recordar que el dilluns 11 de gener de 2016 a les 19.00h, a la Casa de
la Vila, hi haurà la sessió de retorn. Aquesta sessió serà el moment en què es
posaran de relleu quines han estat les aportacions ciutadanes fetes en el procés de
participació i quines d’elles s’inclouran en el Pla d’Actuació de Valldoreix per aquest
nou mandat.
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