APORTACIONS DE LA JORNADA DEL PAM 28 DE NOVEMBRE 2015
EMD DE VALLDOREIX
Després de l’exposició i l’exposició del PAM per part del Sr. Xavier Gavaldà es passà
a treballar el document en grups reduïts. Es van exposar les línies de treball de
cadascun dels eixos. A cada taula es van debatran i es van recollir les propostes del
grup.
Finalment es va celebrar una sessió plenària amb tots els assistents a la jornada, es
posaran en comú les propostes de tots els eixos.
APORTACIONS DELS 3 GRUPS
EIX 1
Joventut:
Idees força:
• Skate Park: i que sigui d’obra que no sigui amb mòduls. Però a la vegada, que la
construcció afavoreixi que sigui un lloc de trobada.
• Avaluar i veure si hi ha la necessitat d’un Casal de Joves autogestionat.
• Habitatge: que es faci un cens d’habitatges buits. Pensar en alternatives, que hi
hagi habitatges per compartir també amb la gent gran. Però que les opcions
siguin orientades a què la gent jove tingui opció a l’habitatge.
Aportacions:
• Potenciar la participació dels joves sobre les decisions que els afecten
• Potenciar activitats per vincular la gent jove en activitats que potenciïn
l’intercanvi generacional.
Gent Gran:
Idees força:
• Buscar una solució per l’aparcament a l’Estació: la gent gran no hi pot aparcar
perquè normalment hi van en una franja horària més tardana i per tant, ja està
tot ocupat donat que la gent més jove hi va per anar a treballar.
• Posar més bancs a les vies principals de Valldoreix, per tal que la gent gran pugui
seure en trams més curts. Per exemple a la Rambla Jacint Verdaguer.
Aportacions:
• Fer jornades d’informació sobre diversos temes: salut, alimentació....
• Fer atenció especial a les persones amb mobilitat reduïda i als programes de
voluntariat.
• Construcció d’un geriàtric municipal.
• La proposta del Senat per a la gent gran hi ha diversitat d’opinions: un grup
aposta per a que hi sigui i l’altre no. El tercer no van debatre la proposta.
• Seguir potenciant el Casal d’Avis perquè ja funciona. Però s’ha d’intentar buscar
relacions dels avis amb altres persones de diverses franges d’edat.
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Hi hauria d’haver un cens de gent gran per tal de veure les necessitats que tenen
i llavors potenciar un Banc del Temps per poder cobrir les necessitats detectades
sense un cos afegit. El banc del Temps que estigués gestionat des de l’EMD de
Valldoreix.

Infància:
Idees força:
• Apostar per a que els parcs infantils estiguin tancats i que no hi puguin accedir
els gossos. O sigui, que s’hauria de replantejar el disseny dels parcs per a l’ús dels
infants. I a la vegada, que en els parcs es posi el terra que amortigui. A la vegada,
que hi hagi punts d’aigua per als infants i que funcionin.
Aportacions:
• Desenvolupar el Parc del Casalet: estructures per a que sigui un parc de veritat.
Els elements que s’hi col·loquin han de ser intergeneracionals i polivalents.
• Fer i coordinar un Consell d’infants i que estigui vinculat a l’Escola Ferran Clua.
• Fomentar una visió més àmplia de l’espai públic – tenir en compte els espais de
transició i no fomentar només espais aïllats (parcs). Els infants també transiten
i es desplacen per Valldoreix. Doncs dintre d’aquest recorreguts que hi hagi
espais de transició per utilitzar per als infants.
• A la Plaça Maria Sabater es posa de relleu que el punt d’aigua és un desastre i que
no està bé. Els gossos també hi beuen.
Salut:
Idees força:
• Programes de Drogodependència i alcoholisme per a tothom i treballar-ho amb
el CAP de Valldoreix.
Aportacions:
• Es posa de relleu la problemàtica que es genera a l’estiu amb el tancament del
CAP. Es proposa negociar per a que estigui obert unes hores cada dia, potser no
fa falta tota la franja horària però unes hores sí.
• Promoure el projecte de Servei de Taxi Social: a 1€ el trajecte.
• Prioritzar, potenciar i difondre temes en relació a la prevenció per exemple de
caigudes de la gent gran, de salut en general, per embarassades, de nutrició...
• Potenciar els voluntaris a nivell d’assistència.
• Posar DEA’s als espais on es concentra més gent.
Benestar social:
Aportacions:
• Intentar buscar accions preventives i no reactives en relació a la temàtica del
benestar social.
• Potenciar Banc del Temps que estigui gestionat o pivotats per l’EMD
• Fer un Pla de neteja dels boscos i de les zones verdes a partir de gent aturada de
llarga durada i de gent jove sense feina, o persones amb dificultats.
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Participació ciutadana:
Idees força:
• Buscar eines per a que la gent participi més i per donar a conèixer els processos
de participació. S’ha de fomentar la comunicació, racionalitzant la despesa – per
exemple fer les impressions en blanc i negre.
• Aconseguir que la Participació ciutadana funcioni: aconseguir que la gent es faci
seva la participació.
• S’ha de fer un esforç per fer el retorn també dels processos. Per fer arribar
l’opinió que ha sortit perquè d’aquesta manera la gent veurà per a què serveix la
seva aportació.
• Potenciar els Consells sectorials.
Aportacions:
• Fer un Consell de la Vila obert. Renovar-lo amb diverses característiques noves:
ha de ser més obert, amb més participació, que les reunions siguin periòdiques i
fixades amb prèvia antelació per fomentar la convocatòria, i assignar-li un
pressupost per dur a terme projectes en el sí del Consell.
• El Consell de la Vila ha de funcionar d’una altra manera, en grups més petits.
• S’ha d’aconseguir que en els processos la participació sigui massiva, s’ha
d’intentar arribar a la majoria dels ciutadans que ha sortit a la gent que no ha
participat.
• Els processos haurien de ser moralment vinculants.
• Fomentar la participació a les Escola: hauria d’estar més vinculada projecte i
serien projectes més positius.
• S’ha de tenir present que a Valldoreix hi ha un col·lectiu de gent estrangera, a la
qual no s’arriba: s’hauria de tenir la web de l’EMD amb anglès i promoure
activitats multiculturals i multilingüístiques.
Cultura:
Aportacions:
• Seguir pensant en el tema del Museu... Potser a Can Monmany.
• Desenvolupar un Pla d’usos consensuat amb la ciutadania per Can Monmany.
• Que Monmany sigui un lloc amb sales polivalents.
• Promoure visites guiades a Can Monmany.
Medi Ambient:
Idees força:
• Existència d’una problemàtica amb el tema dels gossos: sorolls, caques...civisme.
Hi hauria d’haver una carta de protocol a seguir o que estigués dintre d’una
ordenança de civisme.
Aportacions:
• L’autopista és un problema existent a nivell de contaminació acústica. S’haurien
de buscar solucions: tant de mètode com per posar elements físics.
• Per tal de fomentar l’ocupació es podria fer campanyes de neteja dins de les
zones verdes i dels boscs de Valldoreix.
• Posar més papereres per Valldoreix.
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Urbanisme:
Idees força:
• Fer un inventari de terrenys lliures per tal de generar possibilitats d’ubicació
dels equipaments.
• Plantejar un urbanisme a llarg termini. Un urbanisme de futur. Consensuar el
model de poble i d’urbanisme que es vol.
• No canviar el model per què sí. S’ha de tenir visió i consensuar un model per a
Valldoreix per als pròxims anys: mirar les necessitats que tenen els joves,
habitatges socials sense que siguin pisos. Estudiar la possibilitat de fer
habitatges plurifamiliars.
• Castell de Canals, Centralitat.. projectes que s’han d’agafar amb calma: fer
participació, tenir en compte els elements annexes. Són projectes que necessiten
d’un consens ciutadà molt ampli.
• Pàrquing de l’Estació: es manifesta un sentiment de malestar pel tipus de
construcció que es planteja i pel tema del pàrquing).
Aportacions:
• Poder accedir a la Riera i al camp de futbol des del carrer del Parc. En el PGM
marca que hi ha un camí i ho marca com a 7b i no està així actualment.
• Avinguda Baixador: fer un procés de participació per trobar entre tots la millor
manera possible d’urbanització.
• Soterrar els serveis quan s’urbanitzi.
• Fer un Valldoreix amb innovació, amb una estructura creuada de transversalitat.
Per exemple a l’Estació.
• Sensibilitat amb el tema dels okupes.
• Urbanització sí, capes d’asfalt no.
• Fer un Pla de sanejament del clavegueram.
Mobilitat:
Idees força:
• Buscar un major consens en els temes de mobilitat.
• Fer una Taula de Mobilitat per generar consens en el model de mobilitat per a
Valldoreix.
• L’urbanisme ha d’estar lligat als carrers. Maximitzar les zones de 20 i 30 km/h.
• Tenir present que no es parteix de zero en temes de mobilitat a Valldoreix. S’ha
de revisar el Pla?
• L’afectació de la mobilitat és de tots, no només del carrer que es toca.
Aportacions:
Les voreres haurien d’estar lliures dels pals de llum.
Transport Públic:
Aportacions:
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Millorar la freqüència dels autobusos a 15 minuts
Intentar que sigui gratuït fins als 18 anys i lluitar per aconseguir que hi hagi la
T-16 i la T-18.
Problemàtica amb la connexió entre Sant Cugat i Mirasol.
L’accés als autobusos de Valldoreix és difícil: les escales són massa grans.

Comerç:
Aportacions:
• Potenciar el polígon industrial de Can Calopa.
A petició dels assistents i donat que no es van poder treballar la resta dels
eixos es convoca una segona jornada el dia 21 – 12 – 2015 a les 19.00h per tal
de poder seguir amb les aportacions dels eixos que no es van poder tancar.
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