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1. INTRODUCCIÓ AL PROCÉS PARTICIPATIU: CONTEXT I DINÀMICA 

En el marc del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), Camprodon té previst endegar la 

reforma del c. València, un dels carrers més emblemàtics i comercials del municipi. Per aquest 

motiu durant la tardor de 2021 s’ha realitzat un procés participatiu per recollir aportacions i 

propostes respecte l’estat actual i futur d’aquest carrer.  

El procés ha consistit en la realització de tres itineraris participatius pel c. València el 27 de 

setembre de 2021, amb franges destinades prioritàriament a comerç i a famílies. Durant l’itinerari 

es van recollir aportacions mitjançant un quadern de participació. El mateix dia i fins el 17 

d’octubre es va habilitar un formulari en línia, que reproduïa les preguntes del quadern, per recollir 

més aportacions. El formulari en paper també va quedar a disposició de la ciutadania, a la seu de 

l’Ajuntament i l’oficina de turisme.  

 

CONTEXT I OBJECTIUS DEL PROCÉS 

Quin ús es fa majoritàriament del carrer València? Quines propostes de reforma semblen més 

adequades? Es vol posar mobiliari? Quin material agrada més? Aquestes i altres preguntes són les 

que han estructurat el procés participatiu sobre la reforma del c. València, amb dos mecanismes 

de participació: el mapatge ciutadà i el qüestionari en línia.  

El mapatge ciutadà o itinerari participatiu és una metodologia especialment indicada per 

debatre temes estratègics de ciutat, urbanístics o d’utilització de l’espai públic, en la que les 

persones participants tracten sobre el terreny les temàtiques proposades.  

El qüestionari en línia ha consistit en la publicació en línia del quadern de participació utilitzat 

durant el mapatge ciutadà, per poder recollir aportacions durant els dies següents a l’itinerari.  

L’itinerari i el conjunt del procés han tingut els objectius següents:  

• Donar a conèixer les propostes de reforma del c. València 

• Conèixer l’opinió i la visió de la ciutadania respecte aquest espai 

• Recollir propostes per al gaudi d’aquest espai per part de tothom 

 

 

Fotografia 1. L’alcalde Xavier 

Guitart donant la benvinguda 

a l’itinerari. 
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PROGRAMA DE L’ITINERARI I DINÀMICA PARTICIPATIVA 

L’itinerari es va estructurar de manera que el grup de participants anava avançant pel carrer tot 

tractant diversos temes, seguint el següent programa: 

 

Hora Acció 

09.45 Convocatòria a la Plaça de la Vila, davant l’Ajuntament 

10.00 Benvinguda i introducció a la dinàmica 

10.15 Punt 1 – Els Quatre Cantons – Plaça Cèsar August Torras 

10.30 Punt 2 – Tram inicial (fins el nº15) 

10.45 Punt 3 – Tram central (fins c. Joaquim Claret) 

11.00 Punt 4 – Tram final (fins Pl. Sta. Maria) 

11.15 Punt 5 – Plaça de Santa Maria 

11.30 Fi de l’itinerari 

 

Es van oferir en total tres torns de l’itinerari, en horaris de 10 a 11:30h, de 15:30 a 17h i de 17:30 

a 19h, amb la convocatòria 15 minuts abans de l’inici. 

Pel que fa a la dinàmica participativa, els organitzadors van repartir quadernets als participants 

a l’inici de l’itinerari. Els quadernets (vegeu Annex 2) contenien informació sobre: 

 L’objectiu de l’itinerari 

 El traçat que se seguirà 

 Els punts de l’itinerari. Per a cada punt de l’itinerari hi havia una imatge, i un petit 

qüestionari per fer aportacions.  

A continuació es va fer un itinerari lineal pel c. València, que va començar als Quatre Cantons o 

Plaça de Cèsar August Torras i va acabar a la Plaça de Santa Maria. La durada de l’itinerari va ser 

d’una hora i mitja aproximadament. Durant l’itinerari els participants van anar emplenant 

progressivament el qüestionari entregat en forma de quadern de treball i al final es va dur a terme 

una posada en comú. Finalment els quaderns van ser recollits per l’organització i analitzats. Aquest 

informe recull els resultats d’aquells quaderns de treball i dels formularis en línia complimentats 

posteriorment a l’itinerari. 
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Els punts en el mapa són els llocs on el grup es va aturar per parlar i reflexionar sobre diversos 

temes. Els números, de l’1 al 5, fan referència a l’ordre que es va seguir durant l’itinerari i les 

anotacions de sota fan referència als temes o idees que es van tractar en cada punt. 

 

0. PUNT DE TROBADA, a la Plaça de la Vila, davant de l’Ajuntament (fora del mapa). 

▪ Benvinguda, repartiment de quaderns i instruccions de l’itinerari 

 

1. ELS QUATRE CANTONS – PLAÇA CÈSAR AUGUST TORRAS  

Focus en l’ús del carrer per part dels participants i en les mesures de pacificació del carrer 

(impediment de circulació a vehicles no autoritzats mitjançant càmeres).  

▪ Amb quina freqüència sols transitar el c. València? 

▪ Per a què utilitzes majoritàriament el c. València? 

▪ Quins creus que haurien de ser els horaris d’accés de vehicles al c. València? 

 

2. TRAM INICIAL (FINS EL Nº15) 

Focus en l’accessibilitat universal, les voreres i l’amplada reduïda del carrer. Dues propostes de 

reforma: voreres asimètriques o plataforma única. 

▪ Quina opció et sembla més adequada? 

▪ En aquest tram, introduiries mobiliari urbà? 

 

3. TRAM CENTRAL (FINS C. JOAQUIM CLARET) 

Focus en l’amplada del carrer, ofereix una altra possibilitat: voreres simètriques. 

▪ No cal que tot el carrer tingui les voreres iguals. 

▪ Quina opció et sembla més adequada? 

▪ En aquest tram, introduiries mobiliari urbà? 

 

4. TRAM FINAL (FINS PL. STA. MARIA) 

Focus en l’accessibilitat universal, les voreres i l’amplada reduïda del carrer. Dues propostes de 

reforma: voreres asimètriques o plataforma única. 

▪ Quina opció et sembla més adequada? 

▪ En aquest tram, introduiries mobiliari urbà? 

 

5. PLAÇA DE SANTA MARIA 

Final de l’itinerari. Focus en el material de les voreres (basalt/rentat a l’àcid) i en la valoració que 

fan de la futura reforma i de l’itinerari. 

▪ Punt final del recorregut, reflexió sobre tot l’itinerari 

▪ Quin material prefereixes que s’utilitzi per les voreres/plataforma única? 

▪ En quin grau creus que la reforma del carrer potenciarà els següents aspectes? 

▪ L’ús ciutadà del carrer 

▪ L’activitat comercial 

▪ L’accessibilitat i la seguretat viària 

▪ La qualitat estètica 

▪  S’obre torn de dubtes, debats i reflexions. 
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2. DADES DE PARTICIPACIÓ 

El procés participatiu estava obert a qualsevol persona que estigués interessada en assistir-hi. En 

aquest apartat s’especifiquen les dades de la participació que hi ha hagut.  

 

El dia de l’itinerari (dilluns 27 de setembre) van assistir un total de 35 persones, algunes de les 

quals van emplenar el quadern de treball posteriorment o mitjançant el formulari en línia. Van 

assistir aproximadament el 44% de les persones inscrites (80 persones inscrites) per realitzar 

l’itinerari. Es mostra a continuació l’assistència segons la franja horària de l’itinerari. 

 

  

Al final dels itineraris es van recollir 16 quaderns de treball. A posteriori de l’itinerari, es van 

recollir un total de 292 respostes mitjançant el formulari en línia i 24 respostes van ser lliurades 

en paper a l’ajuntament o a l’Oficina de Turisme de Camprodon (quadern post-itinerari).  

 

 

 

La participació ciutadana en aquest procés es considera alta per a aquest tipus de processos, 

amb 308 participants, l’equivalent al 13,4% de la població de Camprodon1. 

 

Analitzant la participació segons gènere, hi ha una certa paritat de gènere, tot i que amb una 

lleugera majoria d’aportacions d’homes.  

 

 
1 Població segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, cens 2020. 
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Segons l’edat, en general la participació ha estat molt diversa, comprenent des dels 17 fins els 91 

anys, amb una mitjana de 51 anys entre els participants. Les franges d’edat amb més participació 

(30 persones o més) agrupen des dels 45 fins els 64 anys. 15 persones no van indicar la seva edat 

i 7 van deixar en blanc el seu gènere. 

 

 
La majoria dels participants viuen a Camprodon (67,1%), i d’aquests un 19,1% viuen al carrer 

València. Això comporta que el 8,8% de la població de Camprodon ha participat al procés 

participatiu. 
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Més d’un terç dels participants treballa a Camprodon (37,7%) i d’aquests un 15% treballa al 

mateix carrer València. 

 

 

Comparant la població participant per edat i gènere amb el cens de Camprodon fet per l’Institut 

d’Estadística de Catalunya (Idescat) pel 2020, en surt el següent gràfic. 

 

El rang d’edat i gènere de residents que, proporcionalment, més ha participat és el d’homes de 

30 a 34 anys. Quasi un quart (24%) dels homes d’entre 30 i 34 anys enregistrats al cens han 

participat en aquest procés de consulta. El percentatge de dones que han participat respecte 

el total inscrit al cens és molt menor que en el cas dels homes.  
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3. SÍNTESI DE RESULTATS 

En aquest apartat es fa una síntesi de les idees més importants extretes de les aportacions 

ciutadanes. Per a més detall, consulteu l’apartat 4.  

 

ÚS ACTUAL DEL C. VALÈNCIA 

• La majoria dels participants transiten el carrer amb molta freqüència (sovint o sempre). 

• Els usos majoritaris del carrer són per passejar i per comprar. 

PREFERÈNCIA D’HORARIS D’ACCÉS DE VEHICLES 

• Una àmplia majoria vol modificar els actuals horaris d’accés de vehicles al c. València. 

• Diverses respostes aposten per una nova opció: la peatonalització de la via.  

• Diverses persones especifiquen que cal accés lliure de vehicles en dies laborables, horaris de 

restricció en caps de setmana i el tancament de la via en festius. 

• Diverses aportacions es refereixen a l’accés únic per part de veïnat, comerç i vehicles 

autoritzats. 

PREFERÈNCIES DE PROPOSTES DE REFORMA 

• L’àmplia majoria es mostra d’acord amb la Proposta 1: vorera simètrica a nivell (plataforma 

única). 

• La majoria de participants no volen introduir mobiliari urbà al carrer, tot i que es valora el 

tram central com el més apte per fer-ho degut a la seva major amplitud. 

• Entre el mobiliari més esmentat es troben les papereres, les jardineres, seients o enllumenat. 

• El material de paviment de preferència és el basalt, tanmateix una vintena de persones valoren 

que calen altres propostes, o alerten del risc de relliscada o ensopegada. 

EXPECTATIVES RESPECTE LA REFORMA DEL CARRER 

• Les expectatives dels participants respecte la reforma del carrer són en general positives. 

• Els participants esperen que la reforma potenciï, de major a menor grau, la qualitat estètica, 

l’accessibilitat i la seguretat viària, l’ús ciutadà del carrer i l’activitat comercial. 
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4. DETALL DE RESULTATS 

A continuació es fa un recull de les aportacions fetes pels participants.  

El detall de resultats recull i agrupa totes les aportacions fetes pels participants en el quadernet 

o mitjançant el formulari en línia. Els números entre parèntesi al final d’algunes aportacions 

indiquen el nombre de vegades que es va repetir el mateix comentari. 

ÚS ACTUAL DEL C. VALÈNCIA 

En aquest emplaçament 

començava l’itinerari pel c. 

València (Punt 1). Es van 

exposar les propostes i es va 

mostrar exemples de materials i 

tipus de voreres ja presents als 

carrers del municipi.  

L’inici del qüestionari, tant en 

línia com en paper, consultava 

sobre l’ús actual del carrer per 

als participants.  

 

Resultats del qüestionari 

 

Els resultats del qüestionari mostren que la majoria de participants (77,3%) transiten el carrer 

“sempre” (43,9%) o “sovint” (33,4%). Menys d’un quart dels participants transiten el carrer “de 

tant en tant” (12,8%), “quasi mai” (6,8%) i únicament el 3% no ho fa mai. 
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Sobre els usos d’aquest carrer, els participants majoritàriament diuen que usen el carrer València 

tant per passejar (37,3%) com per comprar (35,1%). En aquesta pregunta els participants podien 

seleccionar múltiples respostes. El 17% també ha indicat que fa ús del carrer per accedir a casa, el 

7,9% per al seu negoci i el 2,6% per altres usos. Els altres usos que s’identifiquen són anar a visitar 

familiars (1 resposta) i arribar fins a l’escola (3 respostes). 

 

 
 

 

 

 

 

Fotografia 2. Imatge del 

grup a la pl. dels Quatre 

Cantons, junt al cartell 

amb les propostes de 

reforma. 
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PREFERÈNCIA D’HORARIS D’ACCÉS DE VEHICLES 

Al primer punt de l’itinerari, i dins el qüestionari en 

línia, també es va plantejar la pregunta oberta 

sobre quins haurien de ser els horaris d’accés de 

vehicles al c. València. 

 

El carrer ja compta amb una regulació, tal i com es 

pot veure al cartell de la imatge de l’esquerra, i la 

reforma pretén afegir una càmera de seguretat per 

tal de pacificar el carrer. 

 

Aquesta qüestió va obrir diversos debats durant 

l’itinerari com la peatonalització del carrer, la 

normativa referent a patinets elèctrics i bicicletes o 

l’excés de velocitat dels vehicles en horari nocturn. 

 

A continuació s’exposen els resultats obtinguts 

analitzats segons factors com la tipologia de dia 

(laborable, no laborable, festiu), l’horari segons els 

usuaris de la via (veïnat, comerç, població local...) o 

la nocturnitat. 

 

Resultats del qüestionari 

 

La pregunta oberta sobre els horaris va rebre un total de 261 aportacions. Algunes respostes 

poden fer referència a més d’una categoria. El gràfic s’ha ordenat d’esquerra a dreta de menor a 

major restricció de l’accés de vehicles.  

 

La majoria d’aportacions fan referència a nous horaris (65,5%). Les propostes més extremes són 

les que compten amb menys aportacions: sempre obert als vehicles (1,2%) i peatonal (5,8%). Un 

17,2% de les respostes fan referència explícitament a mantenir l’horari actual i un 15,3% de les 

propostes es refereixen a mantenir tancat el carrer als vehicles excepte pel veïnat, comerç i 

per aquells vehicles autoritzats.  

 

Els nous horaris proposats (171) en general són més restrictius per als vehicles (58,5%). Una 

minoria proposa horaris més amplis per a l’accés dels vehicles (3,5%) o similars a l’actual amb 

petites variacions (4,7%). Un quart de les propostes (25,2%) fan referència a horaris completament 

diferents dels actuals (només nocturns, horaris actuals de zona de vianants com a horaris d’accés 

de vehicles, etc.). 
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Algunes respostes especifiquen diferències en l’horari segons la tipologia de dia, els usuaris 

de la via o durant la nit. Aquestes respostes s’han analitzat segons aquests paràmetres, indicats 

pels participants.  

 

Un total de 205 persones han especificat l’accés a la via segons la tipologia de dia. Fins a 111 

respostes han especificat l’accés o restricció de vehicles per dies laborals, 108 per a caps de 

setmana i 102 per a festius. 

• En dies laborals, hi ha 64 aportacions que precisen que caldria un accés de vehicles 

lliure. 31 persones indiquen que preferirien tancar la via en dies laborables i 16 proposen 

un horari restrictiu. 

• En caps de setmana, 58 aportacions es refereixen específicament a instaurar un horari 

de restricció de l’accés, mentre 46 diuen que cal tancar la via. Només 4 persones 

aposten específicament per permetre l’accés lliure de vehicles en caps de setmana. 

• En dies festius, 83 persones especifiquen que cal mantenir la via tancada, front a 16 

que volen un horari que reguli l’accés i 3 que aposten per l’accés lliure de vehicles. 

• 90 respostes es refereixen a instaurar horaris de restricció de l’accés sense especificar la 

tipologia de dia d’aplicació de la restricció. 

 

Un total de 58 persones han especificat l’accés a la via segons el tipus d’usuaris. 32 ho han fet per 

a veïnat, 44 per a comerç (comerciants, càrrega i descàrrega...), 12 per a població local i 15 

persones han especificat que la proposta era per a tothom (d’altres municipis, turistes...). 

• Per al veïnat, 29 persones diuen específicament que cal un accés lliure de vehicles al 

carrer, mentre 3 respostes prefereixen establir un horari d’accés. 

• Per al comerç, considerant comerciants i càrrega i descàrrega, 31 persones aposten 

específicament per establir un horari que restringeixi l’accés. 12 respostes fan 

referència a l’accés lliure i tan sols 1 prefereix explícitament tancar la via a aquest tipus 

d’usuaris. 

• Per a la població local només hi ha 12 respostes que s’hi refereixin en específic. 4 aposten 

per tancar la via, 4 per establir horaris d’accés i 4 més per a l’accés de vehicles lliure. 

• A nivell de públic general, 11 persones creuen que s’ha d’oferir un horari d’accés de 

vehicles, 3 aposten per tancar la via i 1 persona voldria que hi hagués un accés lliure. 
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Quasi la meitat de les respostes a la pregunta oberta, (119 respostes) també feien referència a 

l’accés de vehicles durant la nit, ja sigui especificant un horari en concret o a mode genèric.  

• En total, el 58,0% (69 persones) de les respostes específiques volen permetre l’accés 

dels vehicles durant la nit. D’aquestes, el 89,9% vol establir un horari que restringeixi 

l’accés a certes hores, però permetent que part de la nit i matinada hi transitin vehicles. 

Un 10,1% en canvi vol que l’accés per la nit sigui lliure.  

• Per altra banda el 42,0% (50 persones) de les respostes especifiques sobre nocturnitat, 

aposten per tancar la via durant la nit. 

 

A més, es van obtenir 79 aportacions alternatives, la majoria en referència a la pregunta anterior 

sobre els horaris o restriccions en l’accés. S’han classificat segons si fan referència a l’accés general, 

a l’accés de veïnat, comerç o vehicles autoritzats, a elements o obstacles i finalment un apartat 

d’altres. A continuació es recullen aquelles que no han quedat reflectides a la pregunta anterior, 

agrupades si hi havia aportacions similars o iguals. 

 

Especificacions sobre l’accés general de vehicles al c. València 

Tema Aportació 

Accessibilitat Crec que és bàsic mantenir un sol nivell per a la vorera i la calçada, ja que l'amplada del 

carrer no dona per a mantenir voreres transitables i adaptades. (4) 

Accessibilitat Crec que actualment funciona prou bé ja que no hi ha obstacles que puguin impedir la 

lliure circulació de persones. (2) 

Restricció S'ha de buscar l'equilibri entre tenir el carrer obert i el carrer tancat. 

Restricció Fer tot el carrer València molt restringit al trànsit 

Restricció No cal tancar el carrer quan hi ha poca gent i pot passar per la vorera 

Restricció Cal diferenciar festius de laborables pel que fa a l'accés de vehicles 

Tancament Prohibit circular vol dir tothom... Carrilet inclòs 

Tancament c. València peatonal 

Tancament tancar els carrer València per l’altre costat, us vindrà un terrorista a tot ostia amb un 

camió i sortirem a les noticies 

Tancament Evitar tráfico nocturno...carreras 

Vies 

alternatives 

Seria convenient obrir una ronda per la part de dalt per poder accedir a la carretera cap a 

Llanars, una circumval·lació 

Vies 

alternatives 

Si el trànsit es pogués desviar i no passar per dintre el poble ja no hi hauria tant 

problema però comporta molt canvis i molt estudiats. 

Vies 

alternatives 

Hi han vies alternatives per circular amb cotxe , mirrar que els cotxes que passin per el 

carrer Valencia siguin de veïns i serveis la resta causa justificada per els mateixos veïns 

Vehicles no 

motoritzats 

Cal tenir en compte també les bicis i els patinets, que haurien de respectar el vianant. Per 

tant, serien assimilables a un vehicle i haurien de limitar/reduir la seva mobilitat, i en tot 

cas el seu accés fora d'hores hauria de ser 'a peu' 

Vies 

alternatives 
Tot el centre ha de ser peatonal 

Vies 

alternatives 

S'ha de prohibir l'aparcament de "són 2 minuts" a les cantonades. I pensar la mobilitat a 

la vila com un tot. No pot ser que es tanqui en certs horaris el carrer València, però que 

es pugui arribar a quatre cantons amb cotxe igualment. El pont que arriba del carrer Sant 

Roc sembla la Ronda de Dalt els dissabtes 
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Especificacions sobre l’accés de veïnat i/o comerç 

 

Mantenir les pilones, independentment de si hi ha càmeres (3) 

Els que tenim l'habitatge al C/ València hem de tenir un comandament per poder fer baixar les pilones (2) 

Posar els pilons que pugen i baixen amb codi d'accés per els veïns amb pàrquing i per obrir als repartidors. 

Pilones d'accés amb control remot. 

Hem de poder parar un moment davant de casa per descarregar i més si plou i vas amb gent gran. 

Estaria bé que fos peatonal exceptuant la carrega i descarrega, i la placa del prat també 

L'accés restringit a vehicles i controlats per càmera pot comportar problemes 

Autorització per a residents 

Es permeti circular al qui acreditin el pagament de L’IBI de qualsevol immoble de Camprodon 

El que no pot ser es que perquè vingui gent de fora no podem passar per anar d’una punta a l’altre de 

Camprodon i anem donant la volta tot el dia com passa el mes d ‘Agost 

El problema no es l’horari, la gent que ve a visitat el poble s’adapta als horaris, Però els que vivim i treballem 

al poble necessitem accessibilitat i facilitat per poder donar servei a la gent que ens dona de menjar. 

Necessitaríem facilitats per als veïns 

 

Obstacles i altres elements del carrer 

Cap barrera arquitectònica, Accés fàcil per cotxets i cadires de rodes i pensat per persones amb mobilitat 

reduïda (5) 

Cartell per a residents i no residents indicant normativa (2) 

Que hi hagi bones indicacions (cartell amb indicacions i direccions) per tal que els no residents sàpiguen que 

no es pot transitar pel carrer en cas que no hi hagi barreres automàtiques 

Els rètols d’advertència de les càmeres amb els horaris seran espantosos. Els despistats passaran encara que 

sigui amb multa. Es absolutament innecessari, recaptatori i controlador. No es un lloc conflictiu. 

Si el problema és la velocitat que agafen alguns cotxes en les hores que el carrer està obert, proposo 

col·locar "bumps" en 3 punts del carrer que ocupin la totalitat de l'amplada, per evitar ensopegades als 

vianants. 

Limitar la velocitat dels vehicles en l'encreuament amb bandes rugoses 

Mes miralls i reformar on hi ha la font 

Res de pals 

Les voreres de basalt fan caure. No son apropiades per utensilis amb rodes i son de mal netejar 

Tot el carrer, plataforma única i amb un disseny sense marcar les voreres, espai diàfan per al vianant. 

 

Altres 

Posar aparcament motos (3) 

Treure aparcament de davant de Can Xano (2) 

No permetre aparcament al mig del carrer 

Mes espai per aparcar els cotxes 

Pacificar la cruïlla 

Més carrers haurien d’estar tancats en dies de pont o de gran afluència 

Tancar també el Carrer Ferré Barberá 

Creo que els quatre cantons forma el principio de la c/València y parece un urinario. ¿Sería posible un poco 

de atención? limpieza, decoración 
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PREFERÈNCIES DE PROPOSTES DE REFORMA 

Els punts 2, 3 i 4 de l’itinerari i del 

qüestionari estaven dedicats a valorar la 

preferència de propostes i de mobiliari 

urbà dels participants. Es van destinar tres 

punts de l’itinerari dividint el carrer en tres 

trams, on l’amplada és diferent. 

 

Al tram inicial i al final el carrer s’estreny i 

posar dues voreres es va valorar complicat 

per a l’accessibilitat universal. Per aquest 

motiu les propostes que s’oferien per a 

aquests trams de carrer al qüestionari són 

únicament la proposta 1 i la proposta 3. 

 

Es va valorar que el carrer podria tenir trams amb diferents tipus de vorera si era viable i així ho 

considerava oportú la ciutadania. 

 

Les propostes de reforma del carrer es mostren a la imatge següent. Aquestes van estar penjades 

a l’inici del c. València des de mitjans de setembre per tal que la població pogués veure-les i 

conèixer el procés participatiu. 

 

Propostes de reforma del c. València, segons el tipus de vorera 

 

 

 

Resultats del qüestionari 

 

Propostes de voreres 

En tots tres trams, els participants han mostrat preferència per la Proposta 1, de vorera simètrica 

a nivell (vorera sense altura). Pel tram inicial del c. València, un 88,6% dels participants ha triat 

la proposta 1, amb vorera sense altura o a nivell. Un 6,5% ha valorat que no preferia “cap de les 
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dues” opcions donades i la proposta asimètrica (proposta 3) ha sigut triada per un 3,9% dels 

participants. 

 

  

Pel segon tram, s’oferien 3 propostes i la opció d’indicar “cap de les tres” com a preferència. Per 

aquest tram, un 87,3% dels participants ha triat la proposta a nivell, un 7,8% la proposta de 

doble vorera (Proposta 2) i un 2% la proposta asimètrica (Proposta 3). Un altre 2% ha indicat que 

no li agradava “cap de les tres” opcions. 

 

Al tram final, del carrer, un 90,3% dels participants ha triat la proposta 1, amb vorera sense 

altura o a nivell. Un 4,6% ha valorat que no preferia “cap de les dues” opcions donades i la 

proposta asimètrica (proposta 2) ha sigut triada per un 3,9% dels participants. 

 

 

Les dades de preferència de proposta s’han comparat amb diverses variables per conèixer la seva 

influència sobre les diferents opcions. 

 

En el cas dels assistents a l’itinerari, un 40% va triar la opció de cap de les propostes pel tram 1, 

front al 2,9% dels no assistents. De manera similar, al tram 3, el 36,7% dels assistents a l’itinerari 

va triar “cap de les dues” com a proposta, font al 1,1% dels no assistents. Pel tram central, un 

26,7% va triar la proposta de dues voreres i un 16,7% l’opció “cap de les tres”, front al 5,8% i el 

0,4% respectivament en el cas dels no assistents. Durant la realització del primer itinerari hi va 

haver diverses persones que van expressar la seva inseguretat pel fet que no hi haguessin voreres. 

Es creu que això pot haver fet canviar l’opinió d’algunes persones assistents, justificant un 

percentatge gran d’assistents en contra de l’opinió majoritària sorgida tant al qüestionari en línia, 

on no hi ha possibilitat de debat com en altres itineraris. 

 

El lloc de residència tampoc té una influència gran sobre la preferència de propostes de reforma, 

ja que en tots els casos surt com a majoritària la proposta a nivell (Proposta 1). Si bé és cert que 

el percentatge d’acord amb la proposta a nivell disminueix a mesura que hi ha més 

proximitat al c. València i en les altres propostes augmenta. Per exemple la proposta a nivell 

pel tram 1 va ser triada pel 97,0% de les persones que resideixen fora del municipi (99), pel 87,5% 

de les persones residents a Camprodon fora del c. València (152) i pel 79,3% dels participants 

residents al c. València. Pel tram 2 i 3 succeeix una cosa similar, amb percentatges respectius de 

93,9 i 96,0% per a residents de fora del municipi, de 88,8% i 92,8% per residents a Camprodon i 

de 74,1% i 75,9% per a residents del c. València. 
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L’edat no mostra ser un factor decisiu per a la tria de propostes de vorera, així com tampoc per al 

mobiliari urbà. 

 

Mobiliari urbà 

En totes les propostes, l’ajuntament està obert a posar-hi mobiliari o no, segons les preferències 

de la ciutadania i la pròpia viabilitat tècnica. Per aquest motiu en cada tram també es va preguntar 

al qüestionari si els participants volien que hi hagués mobiliari urbà i de quin tipus si així era. En 

general, entre un 73,4% i un 62,7% dels participants no volen que s’introdueixi mobiliari urbà. El 

tram central, el més ampli, és on més persones han optat per posar-hi algun tipus de mobiliari 

(27,9%). 

 

 

Pel tram inicial, un 73,4% dels participants van indicar que no volien que s’hi introduís mobiliari 

urbà, un 20,5% va indicar que sí que en volia i un 6,2% va deixar en blanc la pregunta.  

 

El mobiliari que es proposa en aquest tram, en les 37 aportacions a la pregunta oberta, són 

papereres (12), bancs, seients o cadires en carrers adjacents o zones més amples (8), jardineres 

(8), flors en alçada (4), enllumenat (4), plantes (3), pilones (2), escultures als accessos a les 

palanques (1), embornals (1) i pals (1). 

  

 

Al tram central, un 62,7% dels participants prefereix que no s’introdueixi mobiliari urbà, mentre el 

27,9% ho faria. És el tram més ample i per tant on més gent destaca que s’hi podrien posar 

elements de mobiliari. Un 9,4% dels participants ha deixat la pregunta en blanc.  

 

47 persones han indicat el tipus de mobiliari que introduirien. Les respostes agrupades són 

papereres (20), bancs, seients o cadires en carrers adjacents o zones més amples (11), jardineres 

(7), enllumenat (5), flors en alçada (3), plantes (3), pilones (2), escultures als accessos a les 

palanques (1), pals (1), una font (1) i desfibril·ladors (1). 

 

Al tram final un 70,5% opta per no introduir mobiliari urbà. En canvi un 20,1% voldria posar-n’hi. 

Un 9,4% no ha respost la pregunta.  
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Entre el mobiliari que s’ha suggerit, en 36 aportacions recollides, hi ha papereres (17), jardineres 

(7), enllumenat (6), bancs, seients o cadires en carrers adjacents o zones més amples (5), flors en 

alçada (1), pilones (1), embornals (1) i pals (1) i una font (1). 

 

El mobiliari més mencionat en tots tres trams són les papereres. Les jardineres sovint se 

suggereixen com a element que impedeixi l’aparcament, que protegeixi al vianant o per fer bonic. 

També cal destacar la menció d’elements per seure, que els participants suggereixen que es poden 

emplaçar en trams amples o en carrers adjacents i poden servir per a que gent amb dificultat en 

la mobilitat pugui descansar. Un altre dels punts destacats és l’enllumenat, que segons s’esmenta, 

manca en alguns punts del c. València i/o és insuficient. Diverses aportacions també fan referència 

a la decoració del carrer ja sigui amb plantes a terra o amb flors en alçada o fins i tot als balcons. 

 

En els punts 2, 3 i 4 també es va recollir un apartat d’altres propostes. En aquest espai s’han recollit 

aportacions i reflexions diverses, per exemple sobre com s’haurien de concretar les propostes de 

voreres, perquè no s’hauria d’introduir mobiliari urbà o què més caldria canviar. A continuació 

s’esmenten pels tres trams les aportacions sorgides (tram inicial o tram 1, tram central o tram 2, 

tram final o tram 3). En total pel tram 1 s’han recollit 64 aportacions, pel tram 2 48 i pel tram 3 43. 

 

Concrecions de les propostes de reforma 

Tema Aportació 

Alçada voreres Voreres a nivell amb "bordillo" baix (2) 

Alçada voreres Vorera amb màxim 10-12 cm. 

Alçada voreres Hi hauria d’haver dues voreres altes (6) 

Propostes 

alternatives 

Les dues voreres hi caben. Deixant al mig la mida d un camió 2,60m. Ho va dir l 

arquitecte municipal (Tram 3) 

Propostes 

alternatives 

No es veritat que no hi caben dues voreres. Sempre hi havien estat. (Tram 3) 

Propostes 

alternatives 

Te amplada suficient per fer-hi voreres a cada banda de 1.20 . Ho hem mesurat 

(Tram 3) 

Alçada voreres Les voreres amb alçada no són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda 

(18) 

Alçada voreres Voreres amb altura perill per gent gran i cotxets dels nens, etc. (3) 

Alçada voreres Tot a nivell sense mobiliari 

Alçada voreres El terreny tot pla com fan a les ciutats europees 

Alçada voreres El carrer València hauria de ser més peatonal que per la circulació de vehicles, fent 

diferenciació de nivells al final és acabar afavorint la circulació de vehicles 

Amplada carrer Amplitud pels vianants 
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Amplada carrer L'amplada del carrer no permet ni col·locar mobiliari urbà, ni tenir canvi de nivells.  

Amplada carrer Assegurar prou amplada per que hi passi cadires de rodes i cotxets de nens 

Canvi de tram Uniformitat en el carrer per no haver de vigilar en quin tram estàs, trams diferents 

poden portar a accident o fer caure gent (2) 

Diferenciar voreres Delimitaria l'espai de vorera amb l'espai de calçada, en la mesura que sigui possible... 

Però cuidant que no hi hagi cap tipus de barrera arquitectònica per persones amb 

dificultats en la mobilitat (cadires de rodes, per exemple) 

Diferenciar voreres Marcar pels costats per els vianants i vigilar que els cotxes no interrompin el trànsit 

dels vianants 

Diferenciar voreres El paviment de la vorera diferent de la calçada. Els dos antilliscants però NO 

absorbents ni molt rugosos per evitar que s'embrutin i facilitar la neteja. 

Diferenciar voreres No pot haver-hi diferències entre la part del mig i el que es considera vorera si el 

que es busca és fer una plataforma única amb prioritat absoluta al vianant (3) 

Color 

Diferenciar voreres 

Tot el paviment del mateix color. Sinó els cotxes acceleren al entendre que la franja 

del mig és seva 

 

Color 

El color clar de les voreres dona color i llum a un carrer comercial, i a més el fa 

diferencial dels altres carrers de Camprodon. I dona personalitat al carrer, no crec 

que fer-lo homogeni sigui quelcom positiu des d'un punt de vista estètic. No crec 

que sigui necessari canviar el color de les voreres. Actualment hi ha força llum i 

queda agradable el carrer de les botigues amb aquesta vorera més clara. Si 

s'enfosqueix el carrer, quedarà trist, apagat i fred, i crec que precisament no li calen 

aquests adjectius "negatius" al Carrer València, el més famós i transitat del poble (2) 

Traçat El carrer ha de tenir una continuïtat en el seu traçat a nivell urbanístic per poder 

entendre que és el mateix eix comercial del poble, si el que es vol és poder potenciar 

l'ús mixt dels locals i potenciar l'economia local, ja sigui amb serveis públics, privats 

o petit comerç 

 

 

Motius per no introduir mobiliari urbà 

Motiu Explicació 

Manca d’espai Es estret (9) 

Seguretat Lliure d'obstacles, impediments per a la seguretat de tothom. El mobiliari a vegades 

dificulta el passeig i en moments de molta gent pot haver-hi risc de xocs i/o entrebancs 

(8) 

Necessitat No són necessaris. (2) 

Comerç Deixar trams sense mobiliari urbà (o no posar-ne) perquè els vehicles dels comerços 

puguin parar per descarregar les mercaderies sense impedir el trànsit (2) 

Accessibilitat Son barreres arquitectòniques (17) 

Accessibilitat Dificultaria molt l'accés els dies de màxima afluència. 

Seguretat Quan està gelat ha de ser còmode 

Estètica Me gusta una visión total de la calle, sin obstáculos como jardineras... 

Estètica El carrer es prou atractiu per no distreure amb mobiliari 

 

 

Mobiliari no desitjat 

No a les barreres arquitectòniques (15) 

Sin obstáculos como jardineras... 

Ni pilones ni altres obstacles pels vianants. 

Res de pals 
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Altres elements que caldria canviar/mantenir 

Tema Aportació 

Obstacles Pilones a l’entrada del carrer (5) 

Materials Cal cuidar i triar els materials. (2) 

Materials Posar paviment anti lliscant (2) 

Millores Embornals en nombre i capacitat suficient (3) 

Millores Tal i com esta ara però arreglat (2) 

Decoració Regalar flors (geranis que pengen) als veïns per posar als balcons 

Decoració Demanar que els veïns posin plantes als balcons 

Decoració Decorar con Hierro las 2 palancas 

Decoració Engalanar tot sovint el carrer per donar-li més vida, com es fa a d’altres pobles i ciutats 

amb els seus carrers emblemàtics. 

Materials Un paviment que obligui al cotxes a circular a 10km/h 

Materials Materials de construcció, en consonància amb els materials de l'entorn. Per mi 

importantíssim per el prestigi i diferenciació del nostre poble, si us plau, no hem fet 

prou mal ja al nostre patrimoni urbà? 

Materials Que les pedres no siguin tant rugoses. Fan mal als peus a la gent amb peus delicats es 

molt més agradable si es planer 

Materials El terra no m’agrada 

Millores Arreglar els canals per quan plou 

Millores Millorar el ferm. 

Millores Soterrament cables. 

Millores Fer galeria de serveis 

Millores Que es dimensioni correctament el drenatge del carrer per tal d'evitar els problemes 

que sempre hi ha hagut a Camprodon i molt especialment al carrer valència i al quatre 

cantons. 

Obstacles Obstacles per a limitar la velocitat (2) 

Obstacles Posar jardineres de forma tàctica per a obligar els pocs vehicles que accedeixen a fer 

ziga-zagues. S’ha de trencar la línia recta que fa que alguns es senten lliures per a anar 

a tota velocitat 

Vigilància Posar una màquina de comptar vianants per fer estadístiques (Tram 1) 

Vigilància Més vigilància 

Vigilància Càmeres a la sortida per evitar accedir al carrer des d’altres punts 

Altres Indicacions cap a punts emblemàtics del poble 

Altres Posar pantalles TV per publicitar les muntanyes (Gra de Fajol, Vestiments...) 

Altres Petits carretons en carrers de vianants per anar a comprar o carregar i deixar-los en 

zones d’aparcament. 

 

 

 

Altres 

Tema Aportació 

Reforma Deixar el carrer com està. (5) 

Trànsit Patinets i bicicletes que segueixin les normes de trànsit, com els cotxes. Senyalitzar 

normativa, prohibit l’accés quan és peatonal. (5) 

Reforma Lo que crean los arquitectos, por bien de todos (2) 
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Aparcament No aparcar als carrers adjacents (2) 

Aparcament Que no s’utilitzi de pàrquing  

Aparcament Treure aparcament del centre de Camprodon 

Reforma Les voreres són barreres arquitectòniques, per gent amb dificultats de mobilitat. El carrer 

ha de ser inclusiu, no excloent. 

Reforma Escolteu el poble i els seus veïns. 

Reforma Compte amb les aigües pluvials 

Reforma Res de vorera al carrer València, sinó, no podrem dir el refrany “ets mes curt que la cera 

del carrer València” 

Reforma Les persones amb problemes de mobilitat han de poden creuar el carrer per on vulguin, 

i no pas haver de fer 200m per només creuar... 

Reforma Mínima intervenció 

Reforma Exigir per part de l’ajuntament q el propietaris arreglin les canals dels teulats. Quan plou 

es fa intransitable. A can Cuadrado cau aigua a bots i barrals al carrer per fer mal i tot 

Trànsit Permetre sempre el pas de les bicicletes 

Trànsit No deixar circular ni bicicletes ni patinets, que sigui peatonal 

Trànsit Cal regular el trànsit amb altres eines, per tal de deixar la màxima llibertat al vianant. Cal 

establir horaris per als repartidors, i cal establir zones de càrrega i descàrrega annexes i 

properes. 

Trànsit Per que els visitants puguin veure els comerços han de poder passar amb vehicles. Molts 

no volen anar a peu per veure el poble i passen de llarg 

Trànsit Lo fonamental és reduir el trànsit de cotxes i, sobretot, la velocitat (3) 

Trànsit A tota la zona peatonal, s'ha de suprimir l'ús de bicicletes i Patinets elèctrics, per evitar 

discusions I paraules amb qui tant li fa que sigui peatonal o no 

Vigilància Personalment agrairia que la policia del poble no fes de recaptadors encoberts, "soto 

voce", de impostos. No puc entendre que uns policies que fan la seva feina de policia 

amb una professionalitat exemplar, tots i sense excepció, quan veuen la possibilitat de 

multar-te es transformen en recaptadors paral·lels de la Diputació i l'ajuntament i crec 

que es veuen obligats a fer unes quotes de multes per ordre del polítics. Si son policies 

només haurien de fer de policies i tenir l'autonomia necessària per decidir ells sense 

pressions recaptatòries quan convé una sanció o no. Dono per suposat que la part política 

ho negarà tot, però es el que sembla i es dedueix. 

Vigilància Sancionar al vehicles que paren 

Vigilància Cal un sistema per regular de forma eficaç i eficient la gestió dels vehicles autoritzats: 

càmeres de seguretat lectores de matrícules i càmeres de control. 

Vigilància Les càmeres de videovigilància no pacifiquen per se, controlen que s’apliqui la normativa 

de pacificació. 

Altres espais Potser més que tancar el carrer valència sempre, seria més útil tancar tot el poble en 

horaris d'afluència, ja que a les places és un caos, i llueixen més sense cotxes aparcats 

Altres espais Amb el tancament del centre històric ja està tot dit seria lo ideal i perfecta per 

promocionar el comerç i que tothom pogués passejar tranquil·lament sense estar 

pendent dels vehicles que constantment interrompre la tranquil·litat 

Altres espais Si no es té en compte el conjunt que 23formen Carrer Monestir i Carrer Ignasi Casabó és 

tot només una qüestió estètica, s’ha de fer més transitable i segur també el Carrer Ignasi 

Casabó, traient aparcaments i vorera més ampla que serveixi per que el carrer puguin 

circular els 23vehicles amb seguretat pel vianant ja que el carrer València segons penso 

hauria de ser illa de vianants, el carrer valència que va del Carrer Joan Maragall a la plaça 

de Santa Maria s’hauria d’obrir al transit, acondicionant la part estreta ja afectada i que 

els vehicles tinguin sortida per l’aparcament del darrera l’església. A Cada un d’aquets 

punts zones de càrrega i descàrrega. 
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Altres espais Uns pipicans al passeig de la Font nova 

Altres espais Caldria que tot el centre: sant roc, Isaac albèniz fins l'accés a la plaça dr robert, fos tot del 

mateix nivell 

 

 

Fotografia 3. Imatge del 

grup a la pl. dels Quatre 

Cantons, on hi ha els 

cartells informatius i 

senyals de les restriccions 

d’accés al c. València 

 

 

Material de les voreres 

En quant als materials de preferència, es van suggerir dos: basalt o rentat a l’àcid. 

 

 

La majoria de participants (68% dels que van contestar la pregunta) van preferir el basalt, material 

ja present a les voreres del c. Sant Roc, c. Isaac Albéniz i de la pl. Cèsar August Torras. Tot i això 

quasi un terç dels participants van optar pel rentat a l’àcid (31,7%). Una persona va indicar que li 

estava bé qualsevol dels dos i 24 persones van deixar la pregunta en blanc. 

 

Sobre els materials, en l’apartat de més comentaris els participants també van fer moltes 

aportacions. 4 demanaven una altra proposta per a materials, sense especificar característiques o 

donar exemples. En concret una aportació menciona “Cap dels dos materials. El fet que aquesta 

tercera opció no existeixi esbiaixa les possibles opinions. No es pot respondre la pregunta sobre 

potenciar aspectes, si abans no sabem el model del carrer que resultarà. Un debat previ sobre el 

model de carrer hauria estat necessari.” Dues persones més exposen les desavantatges dels 

materials proposats “el basalt rellisca i el rentat sempre estarà tacat i brut”, en concret sobre el 

basalt es menciona que “el basalt o llamborda dificulta moltíssim el moviment de cadires de rodes 

i es més perill de caigudes de gent amb discapacitats físiques o visuals”, també diverses persones 
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van posar de relleu durant el primer itinerari que aquest tipus de material els dificulta la mobilitat 

i fa mal als peus. Una persona també comenta que creu que “cal establir correctament un bon 

paviment”. 

 

Les característiques més esmentades sobre com hauria de ser el material per a les voreres són 

que no rellisqui o ho faci el menor possible, tenint en compte també quan plou i neva (9), que 

sigui fàcil de netejar (5), que sigui bonic (3) i que no faci soroll (1). 

 

Es van rebre també 6 propostes que especificaven materials: 

 

Estèticament parlant crec que recuperar els materials dels autèntics pobles de Catalunya no 

estaria gents malament.(les llambordes típiques de Catalunya cada cop són menys vistes en els 

nostres carrers) 

Es podria combinar el basalt amb el àcid rentat 

Fer la plaça en uns altres material com ara les tradicionals totxanes d'abans o empedrat 

Material: Granet 

El carrer major de Palamós crec que es un bon exemple. Els materials proposats no es poden 

escombrar, tot igual que el carrer Major de Palamós 

Un material fàcil de netejar tipus Portland 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4. Imatge del 

grup al tram central del c. 

València, amb un cotxe 

passant. 
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EXPECTATIVES 

L’itinerari participatiu acabava a la 

pl. de Santa Maria, on finalitza 

també el c. València. Allà es va 

abordar el punt 5 del qüestionari, 

on a més de parlar dels materials 

(resultats al punt anterior), es va 

reflexionar sobre les expectatives 

de la població en quant a la reforma 

i es va poder fer un torn final de 

debat. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultats del qüestionari 

 

La majoria de participants valoren que la reforma ha de potenciar els 4 aspectes esmentats, 

sobretot la qualitat estètica i l’accessibilitat i la seguretat viària. 

 
Sobre com potenciarà els aspectes esmentats, alguns participants van fer-hi més comentaris. 
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Depèn de com es faci (4) 

Si no es pensa en opcions per millorar aparcament, es revisa la zona a nivell global (camí de dalt, etc.) 

només millorarà a nivell estètic 

Cal pensar la bona utilitat per les persones grans, gent amb mobilitat reduïda i/o dificultats per desplaçar-

se. 

Si feu canvis no millorarem ni l'activitat comercial, ni la seguretat, ni l'aspecte estètic. 

A mi m’agrada molt el carrer Valencia trobo que va ser un encert molt gran treure les pilones que hi havien 

abans, no crec millori posant una acera el carrer es molt estret 

Si tanqueu el carrer molts dels actuals clients que tenim que paren 2 min. Al cotxe per poder comprar ja no 

ho faran si tenen d’anar a aparcar mes lluny i menys entre setmana! 

A l'anterior pregunta cal remarcar que afectarà molt a tot si es fa bé i per mi significa fer un carrer o zona 

de vianants on el protagonista ha de ser el vianant i no el vehicle com passa avui dia. No podem tenir el 

carrer més comercial del poble que funcioni de vial per vehicles, cal treure els vehicles del carrer València, 

com han fet tots els pobles i ciutats de Catalunya, tot el que no sigui fer això, serà un nyap històric. Es 

claríssim cap on cal anar. 

Els aspectes que es potenciarien són marcats segons la meva valoració. Si no eliminem barreres 

arquitectòniques no valoraria igual els aspectes que es potenciarien. 

Tinc molts dubtes de la qualitat estètica que està agafant el poble d'uns anys ençà. No n'hi i ha prou en 

modernitzar, també s’ha de tenir criteri i projecte de futur. Cal saber on som, quin poble volem i com ens 

volem ensenyar al mon. 

Ara l’accessibilitat ja esta resolta. No hi ha papereres. El cablejat elèctric i de telefonia de les façanes cal 

ordenar-lo i amagar-lo. 

 

 

 

Fotografia 5. Imatge del 

grup a l’inici de l’itinerari, 

a la plaça de la Vila, amb 

l’alcalde donant la 

benvinguda. 
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Altres notes i comentaris sobre la reforma o el context del c. València 

 

Jo arreglaria els petits problemes que pugui tenir l'actual carrer i no gastaria diners innecessàriament. (5) 

El més important es que no es confongui on han d anar els vianants i on els cotxes, cal marcar-ho. Tothom 

ha de tenir el seu espai. Es inacceptable que es plantegi fer lo només peatonal, deixa desprotegits els 

vianants davant dels vehicles. Treure les voreres i fer-lo totalment peatonal es un suïcidi per tots els 

habitants de Camprodon. (3) 

Caldria tenir molt en compte el període d'obres, els mesos de menys activitat comercial (de febrer a 

mitjans de juny) serien millor. (2) 

Soc botiguer. És interessant facilitar el posar bancs davant de les botigues 

Feu el que pugueu. El que no pot ser és que s'aturin cotxes per treure cèntims del caixer i/o comprar el 

diari 

Que els cotxes no puguin parar al carrer Valencia encara que les voreres estiguin al mateix nivell i sense 

mobiliari. 

Crec que la proposta de millora ha de ser més de gestió que no pas física. Entenc que el carrer actualment 

sense marcar físicament les voreres, només a nivell visual, ja funciona prou bé. No funciona quan hi 

circulen els vehicles. Per tant, cal una bona gestió urbanística per tal de poder mantenir un bon accés per 

als proveïdors i comerciants, però a la vegada deixar la preferència al vianant de manera que no hi ha hagi 

cap punt del carrer que no sigui adaptat. D'altra banda, cal assegurar que, tot i que sigui un eix de vialitat i 

comunicació principal per al poble, els vehicles compleixin la velocitat adequada de no més de 10km/h en 

tot el seu recorregut i a qualsevol hora. Per això considero que és un problema conceptual d'ús com a eix 

vial de comunicació del poble. 

El carrer València és un carrer que funciona per si sol sobretot per vianants i comerços, crec que l'únic 

problema que cal regular és el trànsit, però sense perjudicar comerços i veïns, per això insisteixo que els 

veïns també hauríem de tenir dret de pas per fer càrregues i descàrregues. 

Està bé com està. Sols cal regular la circulació de vehicles de forma més amplia 

S'ha de pensar en càrrega i descàrrega de materials. Càrrega de material comprat a les botigues, si no, no 

podem competir amb l'Esclat. 

Molt important: -Control de velocitat, els cotxes hi passen molt ràpid. - Vianant al centre. - Posar protecció 

(jardineres grans, etc.) a la sortida del c. València (Pl. Sta. Maria) per evitar atropellaments de cotxes que 

poguessin entrar en contra direcció. 

Al c. València, 28, ensorrar tub del desaigüe 

Pels treballadors del carrer València es necessita aparcament gratuït i sense límit horari, més proper. 

No crec convenient que quedi tancat masses hores el carrer València doncs no hi ha masses opcions per 

arribar a l'altre costat del poble 

Crec que a la llarga una plataforma única permet un aprofitament mes bo per a tothom, les voreres son un 

pas enrere. 

Que no circulin cap mena de vehicles amb rodes, ni circular contra direcció. Vehicles de persones amb 

mobilitat reduïda circular igual que els peatons.  

Control i prohibició accés de Gossos als parcs i passejos de la vila. A dia de avui semblen pi pi cans. 

El cotxe és una anomalia històrica a Camprodon. El seu domini des de els anys 50 semblen un breu 

moment des de la perspectiva del Pont Nou. Un poble amb carrers estrets, que viu del comerç i del 

turisme, necessita garantir un flux segur i generós de persones en el seus carrers, i el cotxe va en contra. 

Sigui el carrer València o tot el centre urbà, s'hauria de mantenir el cotxe al marge. No fer-ho és anar a la 

contramà d'Europa i de l'historia. 
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Estem en una situació de crisi climàtica. Necessitem forçar un canvi dràstic d'hàbits ja. Tot Camprodon 

hauria de ser per al vianant, amb pàrquings a les afores. S'ha de fomentar ja la mobilitat sostenible i activa, 

amb grans i petits. Per a quan un bicibús o un bus a peu a la vila per a la mainada de les escoles en lloc de 

tenir cotxes de pares envaint els voltants (voreres, passos de vianants, embussos...) de les escoles a 

l'entrada i la sortida? 

Promoure accessibilitat universal atots els comerços i locals 

 

A més, es van oferir alguns comentaris i valoracions sobre el procés participatiu. 

 

Bona iniciativa aquesta consulta 

Crec que un sol dia de visites és poc 

El model online no permet explicacions prou detallades. Indueix a respostes predeterminades i planteja 

oferir respostes al resultat del model de carrer quan aquest encara s'està debatent. 

No té sentit debatre sobre la forma del carrer si abans no hem debatut sobre el model. Procés esbiaixat 

que orienta els participants a respostes predeterminades. La població no està habituada a processos 

participatius i no s’ha informat prou del seu funcionament. Les crides a la participació han estat molt 

limitades i el temps de participació curt en relació al poc coneixement de la població sobre processos 

participatius. En tot cas un model amb qualsevol tipus de vorera farà recular el c/València trenta anys. 
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5. CONCLUSIONS  

Aquest procés participatiu ha permès obtenir les següents conclusions: 

 

Propostes i reflexions dels participants 

• Hi ha interès per modificar horaris o la tipologia d’accés de vehicles al c. València. 

• Les opinions respecte els horaris d’accés de vehicles al c. València són molt diverses i amb 

una gran combinatòria. Caldria estudiar de manera més àmplia les preferències dels 

habitants de Camprodon si es volen obtenir conclusions més acurades.  

• Els participants volen que la reforma mantingui les voreres a nivell i sense mobiliari urbà. 

• Els participants consideren que cal una reforma mínima que millori certs aspectes de la via 

(mal estat del ferm, ordre dels serveis soterrats, soterrament de cable, millora de 

l’enllumenat...). 

• El material de preferència és el basalt, però caldria considerar alternatives. 

• S’espera que la reforma millori el carrer en diversos aspectes: qualitat estètica, accessibilitat 

i seguretat viària, ús ciutadà del carrer i activitat comercial. 

 

Sobre la dinàmica participativa 

• El procés ha generat un gran interès entre la població adulta, aplegant l’equivalent al 

13,4% dels habitants de Camprodon (308 participants) d’edats entre els 17 i el 91 anys.  

• Els participants han preferit fer aportacions en línia, durant els 21 dies del procés. 

• Hi ha hagut un gran nombre d’aportacions pròpies, reflectit en el gran nombre de 

respostes a preguntes obertes i d’aportacions en formats alternatius i més extensos. 

• Hi ha hagut quasi paritat de gènere, amb una lleugera majoria d’homes. 

• La població resident ha estat la més participativa. La iniciativa ha rebut aportacions del 

8,8% de la població camprodonina, una xifra molt alta per aquest tipus de procés. També s’hi 

han implicat veïnat i comerç del c. València. 

 

Amb tot, des de l’equip de participació encoratgem l’Ajuntament de Camprodon i a la seva 

ciutadania a seguir organitzant activitats i iniciatives per al foment d’una governança més 

participativa i compromesa amb l’interès públic del poble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 8. Imatge dels 

participants debatent al final de 

l’itinerari, a la pl. de Santa Maria. 
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ANNEX 1: ALTRES APORTACIONS 

Es van rebre tres aportacions en format paper o documents adjunts. Una correspon al grup 

municipal +Camprodon, una altra la firma el veí Alejandro Cuadrado i l’última va ser presentada 

per Xavier Juncà. Es mostren a continuació: 
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La transcripció de la segona aportació, presentada per Alejandro Cuadrado, es mostra a continuació: 

TRÁFICO 

1. Cámaras de vigilancia para controlar vehículos mal aparcados 

2. Controlar vehículos con exceso de velocidad 

3. No subir coches en las aceras 

4. Parte central ancho justo para camiones 

5. Bicicletas y patines “no” con la calle para peatones estando cerrada 

6. Carga y descarga en horas determinadas según vehículo 

7. No se tiene que salir a la carretera para trasladarse de un externo a otro del pueblo 

COMPOSICIÓN DE LAS ACERAS 

Bordillos con canto cortante muy peligrosos para los neumáticos y dañinos para caídas de personas. No es 

necesario que sean tan altos. Aceras con adoquines negros están muy mal, acabados irregulares. El tránsito 

sobre ellos es dificultoso y se sufren caídas si se camina con muletas, taca-taca, sillas de ruedas, carretillas, 

maletas con ruedas. Señoras según los zapatos que usen prefieren pasar por la zona para vehículos. Las 

aceras altas no son practicables por muchas personas con movilidad reducida. ¿Para cambiar de un lado a 

otro de la calle como bajan una y suben a la otra? 

1. Las aceras son para los peatones 

2. No son tiendas ni terrazas de bares 

3. Se debe tener respeto para los peatones 

4. Los peatones con muletas, taca-taca, sillas de ruedas o movilidad disminuida no pueden usar las 

aceras con adoquines “negros”. Las señoras con ciertos zapatos tampoco. 

5. Las aceras altas no son practicables para subir o bajar para muchas personas con movilidad 

reducida. 

6. ¿Para cambiar de lado en la calle como bajan de una acera y suben a la otra? 

7. No obstáculos que perturben la movilidad (postes, tiestos…) 

8. No permitir exponer en las aceras productos en venta ni aparcar bicicletas 

9. Bordillos sin canto cortante. Muy peligroso. No es necesario que este afilado ni tan alto. 

10. Aceras practicables para sillas de ruedas y carretillas, taca-taca y otros. 

11. Adoquines se camina mal, aceras fáciles de limpiar sin rincones. Cuando nieva que sea fácil quitar 

la nieve. 

12. Adoquines no son higiénicos. No se pueden limpiar bien escupitajos, mierda… 

 

➢ ACERAS POCO ALTAS Y MÁS ANCHAS, SIN ADOQUINES 

 

× Cámaras para controlar vehículos mal aparcados o con exceso de velocidad 

× No subir los coches en las aceras 

× No se tiene que salir a la carretera para trasladarse de un extremo al otro del pueblo 

× Centro de la calle paso de vehículos justo para camiones. Antiguamente dos vías. 

× Paso limitante por días y horas 

× Paso de vehículos conlleva una visión de los comercios por parte de los visitantes que puede ser 

que no ser paren y vayan caminando 

× Velocidad limitada “mucho”. Bicicletas y patinetes “no” en contradirección 

× Bicicletas y patinetes “no” con la calle cerrada 

× Carga y descarga horas determinadas según vehículo 

× Composición: el centro sitio de los vehículos. Asfaltado sin adoquines. 

× Servicio de cables por las fachadas bajo tierra con tubos. 

× Ancho máximo y mínimo para el paso de vehículos y camiones 

× Si la calle no tiene aceras las bicicletas y los patinetes pasan por donde les place. Sorteando y 

atropellando. 
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Finalment s’adjunta la proposta presentada per Xavier Juncà: 
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ANNEX 2: RESSÒ A LES XARXES I MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Webs 

L’ajuntament de Camprodon va publicar tres notícies sobre el procés participatiu: una per iniciar 

la fase informativa i d’inscripció a l’itinerari (enllaç), una altra al finalitzar l’itinerari (enllaç) i una 

última amb els primers resultats analitzats (enllaç). 

 

  

 

 

 

Diaris digitals 

NacióRipollès, del diari Naciódigital va publicar una notícia sobre l’inici del procés participatiu en 

línia (enllaç). El diari elRipollèsDigital també va dedicar tres notícies al procés participatiu (notícia 

8 de setembre, notícia 15 de setembre, notícia 28 de setembre) i un clip (enllaç). El diari El Punt 

Avui hi va dedicar una notícia prèvia a l’inici del procés (enllaç). El diari bisetmanal El 9 NOU també 

s’ha fet ressò del procés participatiu.  

 

  

https://www.camprodon.cat/proces-participatiu-per-decidir-com-sera-el-carrer-valencia-de-camprodon/
https://www.camprodon.cat/despres-de-les-visites-guiades-al-carrer-valencia-comenca-la-participacio-en-linia/
https://www.camprodon.cat/el-proces-participatiu-en-fase-danalisi-de-les-dades-recollides/
https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/34733/camprodon-proces-participatiu-decidir-carrer-valencia?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_control=Echobox&utm_territori=Garrotxa&utm_source=Twitter#Echobox=1631793079
https://www.ripollesdigital.cat/noticia/143589/el-proces-participatiu-per-decidir-el-futur-del-carrer-valencia-de-camprodon-cada-vegada-m?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.ripollesdigital.cat/noticia/143589/el-proces-participatiu-per-decidir-el-futur-del-carrer-valencia-de-camprodon-cada-vegada-m?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.ripollesdigital.cat/noticia/143775/el-dia-27-de-setembre-comenca-el-proces-participatiu-per-decidir-com-sera-el-carrer-valenc?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.ripollesdigital.cat/noticia/144250/comencen-les-sessions-presencials-del-proces-participatiu-de-camprodon?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.ripollesdigital.cat/video/9472/proces-participatiu-per-remodelar-el-carrer-valencia-de-camprodon
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/6-urbanisme/2028433-el-carrer-valencia-de-camprodon-a-debat.html
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Televisió 

Televisió del Ripollès del grup Corisa Media, també va fer un clip amb una breu entrevista a una 

col·laboradora d’Espai TReS. La notícia amb el clip es pot veure en aquest enllaç, al Youtube. 

El clip també va ser penjat al Youtube de l’Ajuntament de Camprodon (enllaç). 

  

 

 

https://youtu.be/g5Ye-MmXEYA
https://youtu.be/VbbKclbpN40
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Twitter 

L’ajuntament via aquesta xarxa social va animar amb diverses piulades a la participació tant 

presencial a l’itinerari com en línia. Diversos comptes de mitjans de comunicació (Grup Media 

Corisa i Nació Girona) també van fer ressò del procés participatiu:  

 

L’ajuntament també va penjar la mateixa informació a través de Facebook. 
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ANNEX 3: QUADERNET DE PARTICIPACIÓ  
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