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Ed. Especial

VIURE AL CENTRE HA DE SER
UN PRIVILEGI
Torelló és una vila amb vocació d’avenç i de progrés.
Des de la seva situació al cor de la Vall del Ges,
Torelló vol impulsar-se com un eix de primer nivell en
el mapa de les comarques centrals de Catalunya. La
millora constant de les comunicacions i la posició
estratègica en que queda la vila indiquen que s’avança
en la direcció correcta.
En aquest sentit, tant els
ciutadans com l’administració
municipal també posen el seu
esforç en la construcció d’una
població oberta, acollidora i
moderna. Torelló vol enfortir la
seva naturalesa de capital de
la Vall del Ges i vol esdevenir
un referent social, cultural,
econòmic, comercial, d’aquest
territori osonenc.
La remodelació del casc antic
es perfila com un instrument
bàsic d’aquesta voluntat. El
centre històric de Torelló,
immers en un procés de
degradació que l’amenaça,
conté bona part del llegat
patrimonial del municipi, a
través del qual aquest barri
pot recuperar la seva centralitat
com a eix comercial, cultural i
de serveis.
Viure al centre ha de ser un
privilegi. Per això el casc antic
de Torelló –els seus carrers,
els seus edificis, els seus
equipaments- ha de permetre que els seus veïns hi
visquin bé, i aquell que hi treballa,
el que hi té un negoci, el que hi
és de pas o el que el visita, s’hi
trobi a gust.
El redisseny i redefinició del
centre, procés en el qual els
veïns han tingut un paper
rellevant, ha de comportar la

consolidació d’aspectes fonamentals: la rehabilitació
dels habitatges degradats; la convivència dels vianants
i dels vehicles, amb unes prioritats clares; la millora
dels carrers i places; el redreçament del sector
comercial; la dotació adequada i suficient d’espais
públics d’aparcament; la implantació de programes
d’inclusió social; els serveis d’atenció a la gent gran;
la universalització de les noves
tecnologies; la recuperació del
riu i el bosc de ribera com a
pulmó verd i com a porta
d’accés a l’entorn natural de la
vila...
L’elaboració d’aquest projecte
ha implicat tothom: grups
municipals de tots els colors
polítics, veïns que hi han dit la
seva
en
les
sessions
participatives, entitats que hi
han donat el seu suport. Tothom
ha entès que es tracta d’un
projecte de poble i s’han
establert positives complicitats
que han enriquit la proposta. A
tothom qui, de pic o de palada,
ha col·laborat en el procés,
moltes
gràcies.
Per
al
desenvolupament del projecte
caldrà el lideratge i l’organització
d’un equip preparat i capacitat
que treballarà harmònica i
transversalment, de bracet amb
el govern municipal i amb els
veïns del barri, per tal que la
feina passi directament del
paper al carrer. I aquest procés,
en totes les fases de la seva execució, continuarà
sent obert, transparent i participatiu.
Per això, presentem un projecte il·lusionador, ple de
promeses de futur. Torelló està decidit a fer-les
realitat.
Miquel Franch i Ferrés
Torelló, maig de 2009
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Després d’uns mesos de treball
intens, finalment s’ha enllestit el
projecte amb el qual Torelló concorrerà a la convocatòria 2009 de
la Llei de Barris. Es tracta d’un

compendi de les aportacions dels
ciutadans, que han pogut expressar-se en les dues sessions participatives que s’han celebrat, i de
les propostes de la comissió que
En total, el Projecte d’Intervenció

s’ha creat en la qual han estat
representats tots els grups municipals.

PRESSUPOST
2.494.500,00 `

d’avaluació, d’aquí a unes setmanes es sabrà si el Projecte d’Intervenció Integral del Casc Antic de
Torelló està entre els escollits de
la convocatòria d’aquest any de la
Llei de Barris. Sens dubte, la inclusió a la Llei de Barris representarà
un revulsiu per Torelló i el seu centre i una millora notable per a tots
els seus ciutadans i ciutadanes.

ACCIONS
Accions de promoció de l’ús preferent per a vianants i alentiment del pas dels vehicles

Després del pertinent procés

En total, el projecte torellonenc
puja a poc menys de 10 milions
d’euros i preveu un calendari
d’execució de les actuacions de
quatre anys (fins al 2013).

a una millora substancial del casc
antic i, en conseqüència, del conjunt de la població.

9.911.500,00 `

Accions de promoció de l’ús preferent per a vianants i alentiment del pas dels vehicles
160.000,00 `
Condicionament de la ronda perquè s’identiﬁqui el riu Ges com un element natural associat
200.000,00 `
al municipi
Parc municipal: Condicionament
Rehabilitació i condicionament per a l’ús lúdic del parc
200.000,00 `
Millora ambiental del riu Ges
Recuperació de la funcionalitat ecològica i del valor paisatgístic del riu Ges
100.000,00 `
Els Comuns: Condicionament mediambiental
Recuperació de la funcionalitat ecològica i del valor
90.000,00 `
paisatgístic d’Els Comuns
Rehabilitació d’elements comuns dels ediﬁcis
Suport tècnic i econòmic per a la rehabilitació d’elements comuns en ediﬁcis privats existents 600.000,00 `
dins l’àmbit d’actuació
Oﬁcina d’Habitatge i de Gestió del Pla Integral de Barris Rehabilitació i condicionament de l’ediﬁci existent als jardins Vicenç Pujol
250.000,00 `
Ludoteca
Condicionament de l’espai de l’actual casal d’avis com a Ludoteca i Ciberateneu.
200.000,00 `
Rehabilitació de l’ediﬁci La Carrera
Rehabilitació i condicionament de l’ediﬁci existent per a centre d’atenció social.
350.000,00 `
Sala polivalent (annex pavelló)
Construcció d’una sala polivalent annexada a l’actual pavelló esportiu per dotar d’un espai a
872.000,00 `
les associacions i entitats del nucli antic
Adequació de les instal·lacions esportives
Adequació de les instal·lacions esportives per possibilitar la pràctica d’activitats i programes 1.000.000,00 `
d’esport
Hotel d’entitats a l’antic CAP de la plaça Nova
Adequació de l’espai per a les entitats i les seves activitats
150.000,00 `
Rehabilitació i condicionament de l’antic ediﬁci de Correus Adequació de l’antic ediﬁci de Correus per ubicar-hi l’Espai Dones
125.000,00 `
Instal·lació d’infraestructura TIC’S
Provisió de la infraestructura necessària per a superar la tendència a l’estratiﬁcació digital
102.000,00 `
Ciberateneu
Accions de difusió i coneixement de les noves tecnologies
48.000,00 `
Soterrament contenidors
Adequació de la recollida selectiva a les necessitats del nucli antic
395.000,00 `
Camins escolars segurs
Mesures de seguretat en el desplaçament de la població
75.000,00 `
Il·luminació de carrers
Mesures de sostenibilitat i estalvi energètic en la millora de la il·luminació dels carrers del
300.000,00 `
nucli antic
Programa d’igualtat d’oportunitats (Espai dones)
Impuls de polítiques de gènere
150.000,00 `
Programes d’esport per a la inclusió social
Acostament de la pràctica de l’esport als diversos col·lectius del barri
60.000,00 `
Servei d’atenció social La Carrera
Servei d’assistència per garantir el dret de les persones a viure dignament durant totes les
300.000,00 `
etapes de la vida
Programa de millora de l’atenció a la gent gran
Serveis adequats a les necessitats d’aquesta franja poblacional en augment dins l’àmbit
240.000,00 `
d’actuació
Programa Tots som carrer
Accions conjuntes d’àmbit veïnal per afavorir la convivència entre comunitats de diferents
150.000,00 `
cultures
Programa de dinamització del comerç al Casc Antic
Accions de promoció i dinamització del comerç al Casc Antic
50.000,00 `
Programa de coordinació, comunicació i participació
Funció de gestió del Projecte d’Intervenció Integral en el seu conjunt
350.000,00 `
Aparcament dissuasori de vehicles en els accessos al del Arranjament d’aparcaments municipals: carrer Capsavila i interior de l’illa dels carrers Sant
450.000,00 `
Casc Antic
Antoni i Sant Josep
Connexió entre ribes del riu Ges
Substitució d’una passarel·la al nord de l’àmbit i construcció d’una altra a l’alçada de la zona
450.000,00 `
esportiva

PROGRAMA
Condicionament dels carrers Nou, Pas de la Segrera,
Rocaprevera, Sant Josep i Sant Antoni
Condicionament del carrer Sant Bartomeu
Ronda de les Pollancredes

Integral del Casc Antic de Torelló
conté 28 actuacions, que abasten
diversos camps, des dels de contingut urbanístic i arquitectònic,
fins als de caire social, passant
pels àmbits cultural, esportiu,
mediambiental, de les noves tecnologies, comercial, associatiu,
convivencial... En el quadre adjunt
es poden apreciar aquestes diferents accions que han de conduir

28 ACTUACIONS PER UN SOL OBJECTIU: TORELLÓ
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SEGONA SESSIÓ PARTICIPATIVA LLEI DE BARRIS 2009
El Foyer del Teatre Cirvianum va
acollir, dimarts 21 d’abril, la segona
sessió participativa del projecte de la
Llei de Barris de Torelló. La sessió,
organitzada i coordinada per
l’Ajuntament, va ser dinamitzada pels
tècnics de la Fundació CIREM,
empresa que elabora el projecte del
Pla de Barris. Si a la primera sessió
participativa, celebrada el 8 de març,
s’havien analitzat els reptes i els punts
dèbils del veïnat, en aquesta segona
sessió es va donar un pas més, amb
una exposició de les accions concretes
previstes en el projecte.
Després que el tinent d’alcalde, Lluís
Bassas, donés la benvinguda als
assistents, es va entrar en matèria.
Els tècnics de CIREM van definir quin
serà finalment l’àmbit del projecte
torellonenc, que abasta el centre
històric i la zona esportiva.
Posteriorment, es van exposar, una
per una, les 28 actuacions que preveu
el projecte, bona part de les quals
coincideixen, deriven o s’inspiren en
les aportacions que van fer els
ciutadans de Torelló en la primera
sessió participativa.
En una segona part de la vetllada, els
participants es van dividir en diferents
grups per tal de reflexionar sobre
aspectes concrets, com ara la
dinamització i promoció del comerç, la
convivència, la gent gran, les activitats
festives, o la igualtat d’oportunitats
des de la perspectiva de gènere.
Cada grup, a través d’un portaveu, va
expressar els seus punts de vista, que

van ser recollits pels tècnics de CIREM
per tal d’incorporar-los al projecte. A
partir del treball dels diversos grups,
van tornar a aparèixer qüestions com
ara la degradació urbanística, la
seguretat ciutadana, la necessitat de
més aparcaments, la peatonalització
de carrers, les mesures per revitalitzar
el comerç, el suport al comerç de
proximitat, l’enllumenat públic, la
neteja de carrers, la integració dels
nouvinguts, la necessitat d’espais per
les dones i els joves...
En aquesta sessió participativa hi van
participar cinquanta persones, que
van seguir amb atenció les explicacions
teòriques dels tècnics de l’empresa i
van col·laborar activament en la
dinàmica de grup. A diferència de la

primera sessió, en aquesta ocasió es
va comptar amb la presència de
representants d’entitats de jovent del
municipi, que van aportar una visió de
contrast, per exemple en el tema de
centralitzar les festes a la plaça Vella,
amb el qual d’altres veïns no estan
d’acord. Aquesta diversitat d’opinió va
enriquir el debat.
El final de la trobada estava previst
per a dos quarts de 10 del vespre, per
bé que els mateixos assistents van
allargar
l’exposició
d’idees
i
aportacions fins ben bé les 10 de la
nit. Igual que a la primera reunió, es
va posar de manifest l’interès del
ciutadans del centre en un tema que
els afecta directament.

ADHESIÓ D’ENTITATS
En el moment actual, hi ha un total de 22 entitats que han formalitzat, per escrit, la seva adhesió al projecte. Aquestes
adhesions s’annexaran al projecte per tal de posar de manifest el suport social a la proposta. Les entitats són:

- Escola Sagrats Cors
- CEIP Vall del Ges
- CEIP Marta Mata
- CEIP Dr. Fortià Solà
- AMPA Escola Rocaprevera
- Llar d’Infants Blancaneus
- AMPA Llar d’Infants Blancaneus
- Fundació Festival de Cinema de Muntanya

- Osona contra el Càncer - Junta Local
de Torelló
- Ràdio Ona
- Agrupació de Comerciants de Torelló
- Associació Mediambiental Valldelges.
NET
- Club Tennis Torelló
- Associació d’Amics del Ferrocarril de
la Vall del Ges

- Natació Club Torelló
- AAVV del Barri de Montserrat
- Comissió de Festes del carrer Sant
Josep
- Club Bàsquet Ges
- Escola d’Arts Plàstiques de Torelló
- Club de Bitlles Somiserem del Ges
- Agrupació Sardanista de Torelló
- Tennis Taula Torelló
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