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MEMÒRIA DEL MUNICIPI

1. INTRODUCCIÓ

La societat europea ha anat experimentant un canvi demogràfic important en els
darrers anys. L’índex de natalitat ha decaigut mentre que l’esperança de vida ha anat
en continu ascens. Això ha generat un envelliment de la població i una disminució de la
població productiva.
Abordar un pla de supressió de barreres arquitectòniques és intentar resoldre els
problemes puntuals d’un col·lectiu sense afrontar realment el que necessita la ciutat en
el futur.
Tot això ha fet que els Ajuntaments, conscients d’aquesta situació, abordin el futur
preveient que la Ciutat ha de ser per a Tothom.
Concebre un Pla de Ciutat per a Tothom és afrontar un compromís amb tots els
habitants de la ciutat i amb les generacions futures, entenent que:
L’ús de l’espai públic és un dret ciutadà; en aquest coincideixen i s’expressen diversos
col·lectius socials i culturals, de diferent edat i gènere.
L’espai públic defineix la qualitat de la ciutat perquè té relació directa amb la qualitat de
vida de la gent.
El dret a l’accessibilitat en l’espai públic és també un dret ciutadà. Accessibilitat a la
informació i intercanvi, accessibilitat a les oportunitats, accessibilitat a la formació i a
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l’ocupació, accessibilitat a les ofertes urbanes i accessibilitat a apropiar-se i expressarse en l’espai públic de la ciutat.
Un Pla de Ciutat per a Tothom és un pla particularitzat i adequat a cada ciutat, tenint en
compte en detall l’estat actual de la mateixa i preveient el seu desenvolupament futur.
Un Pla de Ciutat per a Tothom intenta donar respostes a les veritables necessitats dels
seus habitants, millorant la qualitat de vida de tothom, si bé que els beneficiaris més
immediats seran les persones amb dificultats de mobilitat.
Un Pla de Ciutat per a Tothom requereix una Formació adequada dirigida als
responsables de dur-lo a terme, autoritats i tècnics municipals, així com també a
responsables d’institucions públiques, privades, educadors, docents responsables de
l’educació cívica i habitants en general.
Entenem que un Pla de Ciutat per a Tothom requereix un Seguiment adequat, ja
que no pot canviar la realitat per si mateix sinó que implica, en una primera instància,
un cert seguiment en cada cas particular (tutelatge, control, consultes de casos
especials i cursos de formació).
Un Pla de Ciutat per a Tothom implica Participació, per tant, és important fomentar
mecanismes de participació ciutadana, trobades, tallers de treball, informació i difusió
del Pla, representin aquests o no a institucions públiques o privades.
Per tant aquest Pla d’Accessibilitat pretén proposar les intervencions i els criteris
necessaris que s’hagin de dur a terme en els entorns de la via pública, l’edificació i el
transport, estudiant tant els aspectes de l’espai com de la comunicació per aconseguir
aquests objectius.
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1.1 ANTECEDENTS
Analitzant les actuacions urbanístiques realitzades per l’Ajuntament de Torelló en els
últims anys, es pot apreciar certa preocupació i sensibilitat respecte a aspectes
relacionats amb l’accessibilitat.
Prova d’això són les incorporacions en el Casc Antic de carrers de plataforma única de
qualitat i noves places i petits espais verds, que sens dubte estan dirigits a millorar la
qualitat de vida dels ciutadans, tenint en compte el Disseny per a Tothom.
Torelló compta amb un gran percentatge de voreres amb amplada correcta segons la
Normativa d’Accessibilitat; tot i així, hi ha un gran percentatge de sectors amb
inexistència de guals de vianants.
Les millores en la via pública de Torelló ja estan en marxa, però encara queda molt per
fer. A més de tècnics i polítics és necessari involucrar tota la població per fer-la partícep
en la dinàmica de la ciutat i aconseguir entre tots una Ciutat per a Tothom.

9

Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat

2. ACCESSIBILITAT

2.1 ACCESSIBILITAT I MOBILITAT
El concepte d’Accessibilitat sorgeix d’una manera positiva en eliminar els termes
d’adaptació, practicabilitat o supressió de barreres arquitectòniques.
El concepte d’Accessibilitat va lligat al de mobilitat, poder-se moure, poder-se traslladar
amb facilitat i comoditat, ser autònoms. Però aquest moure’s per la ciutat es pot fer a
peu o en medis de transport.
A la ciutat hi conviuen vehicles i vianants. Amb els anys s’ha anat donant prioritat al
vehicle i els carrers de la ciutat han anat guanyant superfície a les voreres, generant
uns espais cada cop menys agradables i acollidors.
L’Accessibilitat per tant, és una eina i el Pla un motor per aconseguir aquesta
transformació, aquest equilibri, pensant en els problemes d’avui i en els del futur.
També en l’edificació es donen casos similars. Els nous edificis s’han dissenyat sota
uns conceptes que encara arrenquen en cases de Palladio o del Racionalisme de
Bauhaus. Però la societat ha canviat, les necessitats són diferents i hem de dissenyar
de manera que siguin usables per totes les persones. Usables, ecològics, fàcils de
mantenir i sostenibles.
El transport públic és el gran instrument que ha de contribuir a aquesta transformació.
Aquest pot eliminar gran part del transport privat i per tant ajudar a descontaminar la
ciutat. Si volem que el transport públic serveixi, haurà de ser còmode i accessible.
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2.2 USUARIS I BENEFICIARIS
És evident que els usuaris de la ciutat són tots els ciutadans. Nens, joves, adults, gent
gran, persones amb tot tipus de capacitats.
Per tant quan analitzem la ciutat, quan establim criteris per a aquesta transformació,
hem de pensar en joves, infants, adults, gent gran, persones que tenen dificultats a
l’hora de caminar, persones que s’han de moure amb l’ajut d’una cadira de rodes i
persones que tenen dificultats visuals o auditives.
Tots aquests, és a dir, tots els ciutadans són els beneficiaris potencials de millorar
l’accessibilitat a la ciutat, de convertir-la mitjançant un procés de transformació en una
Ciutat per a Tothom sota els criteris del Disseny per a Tothom.
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3. LEGISLACIÓ

Per a la redacció del Pla s'ha tingut en compte la següent legislació i normativa vigents
en matèria d'accessibilitat:
- European manual for an accessible built environment.
- Llei 20/91, de Promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques.
- Codi d'accessibilitat de Catalunya, Decret 135/1995 de 24 de març, de
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació de Codi
d'Accessibilitat.
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4. DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI

4.1 EMPLAÇAMENT
Torelló es troba situat a l’extrem nord-est de la comarca d’Osona. La Vall del Ges, al
nord de la comarca, té una entitat pròpia, definida per l’orientació del curs del Riu Ges i
per l’existència d’un seguit de factors geogràfics i històrics que li donen caràcter. La
vall, rica en varietat d’espècies vegetals i elements arquitectònics d’importància, està
definida per Torelló (antigament Sant Feliu de Torelló), Sant Vicenç de Torelló i Sant
Pere de Torelló.
El terme municipal té una extensió de 13,51 km2 i limita al nord amb St. Vicenç de
Torelló i St. Pere de Torelló, a l'oest amb les Masies de Voltegrà i Orís, al sud amb
Manlleu i a l’est amb Sta. Maria de Corcó.
El municipi està ben comunicat, no només per carretera (accés quasi directe per la C17) sinó també per l’estació de ferrocarril:
- Accés per la C-17 (antiga N-152) a 60 minuts de Barcelona i a 30 minuts de
Ripoll.
- Accés per l'Eix Transversal (C-25) sortida de Manlleu i arribada per la
Carretera Manlleu - Torelló.
- Accés des d'Olot, pel coll de Bracons.
- Accés des de Barcelona, Vic i Manlleu, amb autobús.
- Accés amb tren: línia Barcelona - La Tour de Carol.

13

Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat

4.2 OROGRAFIA
Torelló es troba entre les muntanyes de la Vall de Ges, per on s'estenen les serres del
Collsacabra i el Cabrerès, les quals amaguen boscos i pasaitges únics. El Riu Ges
ocupa el fons de la vall i a Torelló conflueix amb el Riu Ter. La Vall del Ges és una
unitat territorial ben definida amb factors geogràfics, històrics i culturals comuns.
L’altitud és de 508 m.
El paisatge està constituit per roures, pollancres, oms, freixes i avellaners. Es poden
observar conreus de cereals i forratges de secà.
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4.3 ANÀLISI DEMOGRÀFICA
Torelló és la vila gran, tercera en nombre d’habitants de la comarca d’Osona. La
població és de 12.454 habitants segons dades del 2002.
Estructura d'edats 2001
Sex ratio (homes per 100 dones)

ND
95.69

Percentatge de joves

13.83%

Percentatge d'adults

68.23%

Index d'envelliment

17.93%
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4.4 PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I URBANÍSTIC
Destaca el Santuari de Rocaprevera, d’estil noucentista. Un passeig arbrat el connecta
amb el poble, fet que fa que sigui un indret molt visitat pels torellonencs. Des d’allà
s’arriba al Puig de les Tres Creus, un paratge des d’on es divisa tota la comarca.
L’element artístic més característic de Torelló és l’Església de Sant Feliu, situada en la
Plaça de la Vila i que data del segle XVII. A l’interior, destaquen la bellesa de les
pintures de la cúpula i la capella. Tocant a l’Església es distingeix el nucli antic de la
Rectoria i la Plaça Vella, dels segles XVI XVII.
Torelló permet apreciar l’arquitectura tradicional catalana. Sobresurten les masies del
segle XVIII com per exemple les de Puig-Bacó o La Coromina. També la Torre Pericàs,
antiga residència de l’arquitecte torellonenc J.M. Pericàs, en la que es pot observar una
síntesi d’art noucentista, neoromànic i modernista.
També es distingeix el museu - arxiu de l’Associació d'Estudis Torellonencs, que
exposa una col·lecció de material arqueològic, històric i artístic del municipi i de la Vall
de Ges. També mostra eines artesanes utilitzades en les activitats del poble, minerals,
monedes i plànols antics.
1

1

Les dades han estat proporcionades per l’Ajuntament de Torelló i a través de la pàgina web de

l’Ajuntament.
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5. NECESSITAT I OBJECTIUS DEL PLA

5.1 NECESSITAT DE REDACTAR UN PLA D’ACCESSIBILITAT
Abordar un procés de transformació de la ciutat no es pot fer sense tenir una visió de
conjunt ni sense disposar d’un diagnòstic que determini la situació actual.
És per això que és necessari programar les intervencions, saber on s’ha d’actuar, amb
quin cost i sobretot quin procediment de gestió es pot utilitzar per tal d’optimitzar al
màxim les accions municipals.
Així doncs el Pla ha de determinar:
- La diagnosi que estableixi l’estat actual.
- Les accions que l’Ajuntament té previst realitzar en els propers anys.
- Els criteris d’actuació en les obres.
- Els sistemes de gestió.
- Les accions immediates.
Amb aquest document l’Ajuntament pot abordar l’objectiu previst amb garantia d’èxit.

5.2 OBJECTIUS
- Disposar d’un instrument que faci possible la transformació de la ciutat de
cara al futur.
- Disposar l’Ajuntament d’un programa d’intervencions que faci possible
conèixer quines són les intervencions a dur a terme.
- Conèixer el sistema de gestió en cada intervenció per tal d’optimitzar al màxim
les inversions municipals.
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- Contemplar les necessitats municipals i les capacitats d’inversió per tal de que
pugui ser assumit per l’Ajuntament.
- Dur-lo a terme.

5.3 CRITERIS
5.3.1-. Via Pública
Quant a les intervencions:
Fer accessible el municipi, proposant: eixamplament de voreres per tal de permetre que
es puguin creuar una persona que camina i una altra que va en cadira de rodes;
plataformes úniques en carrers estrets on el vianant pateix en circular pel carrer;
construcció de passos de vianants a nivell de la calçada; reordenació dels elements de
mobiliari urbà, de senyalització i comercials, procurant que aquests estiguin sempre a la
banda externa de la calçada i eliminant aquells que siguin inaccessibles o substituintlos per altres de disseny correcte quan sigui necessari.

Quant a la Gestió:
- Proposar fer accessibles i d’acord amb els criteris que determina el Pla, totes les
obres del Programa d’Actuació Municipal.
- Proposar fer actuacions de manteniment en totes aquelles intervencions on tan sols
fora necessari reubicar elements.
- Proposar establir convenis amb companyies de serveis en els casos en que fora
necessari soterrar línies elèctriques o telefòniques o bé quan hagin de passar nous
sistemes (fibra òptica).
- Proposar una actuació pròpia d’accessibilitat en els casos no compresos en els
anteriors.
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6. ÀMBITS D’ACTUACIÓ

6.1 VIA PÚBLICA
L’àmbit d’actuació en la via pública inclou tots els carrers del municipi. En aquests s’ha
determinat el pendent de cada carrer, l’estat actual de les voreres i els principals
centres i focus d’atracció del municipi; això ha permès establir una zona prioritària
d’actuació i definir punts negres que mereixen una solució immediata.
Els carrers de la zona prioritària han estat objecte d’un estudi més detallat on s’ha
determinat la idoneïtat en el disseny i la ubicació dels elements de la via pública, fent
propostes que defineixen l’actuació sobre les voreres (construcció de voreres,
ampliació de voreres, carrers amb plataforma única i carrers amb reubicació
d’elements).
Aquest estudi ha permès elaborar un pressupost detallat de les intervencions per a la
millora de la zona prioritària i fer un diagnòstic de com s’haurien d’efectuar les
intervencions posteriors.
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7. METODOLOGIA D’ESTUDI EN CADA ÀMBIT

7.1 VIA PÚBLICA
7.1.1-. Recorregut i anàlisi de tot el territori
A nivell general s’ha reflectit tot allò que es deriva de l’anàlisi, en l’estudi de pendents i
en particular a la zona prioritària. S’han recollit les següents dades:
- Amplada de vorera.
Vorera < 0,90 m
Vorera entre 0,90 i 1,40 m
Vorera > 1,40 m
- Inexistència de vorera.
- Carrers d’amplada menor de 5,80 m.
- Plataforma única existent.
- Camins.
- Carrers sense urbanitzar.
- Carrers amb forts pendents.
- Existència de guals peatonals.
Punts perillosos, és a dir, elements i mobiliari urbà que per la seva ubicació o disseny,
suposen un greu perill per al ciutadà.
Tipologies d'habitatges i accessos:
- Estat i tipologies de paviments.
- Senyalització.
- Recollida selectiva de residus.
- Pals d’electricitat i telèfon.
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- Tipologies d’enllumenat públic.
S’han fet fotografies dels trams i d’aquells punts i elements necessaris tant per reflectir
la problemàtica dels mateixos com per explicar les possibles solucions.

7.1.2-. Diagnòstic general
Amb la informació del recorregut general per la ciutat i a partir de la recollida de l’estat
actual, s’ha fet un informe de les característiques i problemes principals a tractar.
Mitjançant aquest estudi s’ha determinat una fase prioritària d’intervenció que serà
objecte d’un estudi més detallat.

7.1.3-. Fase Prioritària
La recollida de dades s’ha realitzat sobre plànol, senyalant:
- Amplada de voreres i carrers.
- Tipologia de seccions.
- Pendents.
S’han recollit els elements urbans i els elements de mobiliari urbà segons un codi, i
depenent de la ubicació i del disseny dels mateixos, s’han agrupat en:
Element ben dissenyat i ben ubicat
Element mal dissenyat
Element mal ubicat
Element mal dissenyat i mal ubicat
Inexistència d’elements
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La introducció de dades s’ha realitzat a través d’un G.I.S. ( Mapinfo ), que permetrà en
el futur facilitar la Gestió del Pla.

ELEMENTS URBANS I MOBILIARI URBÀ
CODI MANUAL

CODI

TIPUS ELEMENT

ELEMENTS URBANS I MOBILIARI URBÀ
ICONES

CODI MANUAL

CODI

TIPUS ELEMENT

A1.1

1A P/R/I

GUAL 120

1

D1

20

SENYAL TRÀNSIT

A1.2

1B R/I

GUAL BARCA

2

D2.1/2.2/2.3/2.4

21

SEMÀFOR

A1.3/A1.4

1C R/I

VORERA DEPRIMIDA

3

D3

22

ARMARI INSTAL.LACIONS

1D R/I

GUAL ALTRES

4

D5

23

BÀCUL

D6

24

PAL LLUM O TELÈFON

A1.5

1E

A2

2A

INEXISTÈNCIA GUAL
1

E1.1/E1.2

25

PAPERERA

2B

G VEHIC. 20/40/60
G VEHI BARCA

2

E2

26

FITÓ

2C

G VEHI ALTRES

3

E3

27

JARDINERA

2E

INEXISTÈNCIA GUAL

E4

28

BARANA

A3.2/3.3/3.4

3

ESCOSSELL

29

PASSAMÀ

A3.1

4

ARBRE

E5.1/5.2/5.3

30

BANC

5

ESCALES

E6

31

CONTENIDOR

6

RAMPA

E7

32

FONT

7

PAVIMENT

33

PÀRQUING

8

DESNIVELL

34

LLUM AL TERRA

9

RESSALT

35

DUTXA

A5

10

TAPA-RESSALT

36

PLANT PUNXEN

A4

11

REIXA

37

SÒCOL

B1.1/1.2/1.3/1.4

12

TELÈFON

38

PAS ZEBRA

B2

13

BÚSTIA

39

JOCS INFANTILS

B3

14

RELLOTGE ZONA BLAVA

40

JOCS ADULTS

B4

15

SERVEIS ADAPTAT

41

HIDRANT

B5.1/5.2/5.3

16

PAL BUS

42

RECOLZAMENT BICI

C1

17

BAR-QUIOSC

43

QUIOSC O.N.C.E.

C3/C4

18

PIM

44

VORADA

D4

19

RÈTOL

45

MARQUESINA

ICONES

JA

Un cop introduïdes totes les dades, s’ha fet una Proposta d’intervenció en tots els
carrers estudiats definint:
- eixamplament de voreres.
- reubicació / reposició d’elements.
- eixamplament de voreres i reubicació d’elements.
- proposta de transformació en plataforma única.
- urbanització del carrer.
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Posteriorment s’ha fet una valoració de la proposta, amb la finalitat de facilitar la gestió i
l’eficàcia del Pla d’Accessibilitat, dividint la Proposta en tres tipus d’intervencions:
- Programes d’actuació municipal: en aquest capítol s’inclouen i es pressuposten totes
les obres de reparació de les voreres consistents en la urbanització de noves voreres,
ampliació de les voreres existents i conversió en plataforma única.
- Manteniment: en aquest capítol s’inclouen i es pressuposten totes les intervencions de
reubicació, col·locació o substitució d’elements del mobiliari urbà (amb l’excepció de
guals i semàfors), reparació de voreres i resolució de punts negres.
- Actuacions pròpies d’Accessibilitat: en aquest capítol s’inclouen i es pressuposten
totes les intervencions de reubicació, col·locació, remodelació o substitució de guals de
vianants i semàfors adaptats per a invidents.

7.2 CONSENS I APROVACIÓ DEL PLA
7.2.1-. Consens de la Proposta
Un cop feta i pressupostada, la proposta ha de ser aprovada pels tècnics i polítics de
l’Ajuntament. Es fa una presentació i es discuteix fins que s’arriba al consens.

7.2.2-. Proposta d’Ordenança
Com a resultat del Pla d’Accessibilitat, seria necessari fer una proposta d’ordenança
dels elements urbans, elements de mobiliari urbà i tipologies de carrer.
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8. INSTRUMENTS

8.1 CARTOGRAFIA I DIGITALITZACIÓ
A partir de la documentació proporcionada per l’Ajuntament i de l’anàlisi in situ, s’ha
confeccionat una cartografia de la xarxa viària de Torelló.
D’aquesta manera, s’han creat dos tipus de tramer:
Un tram central per a cada tram de carrer. Aquest tramer permet grafiar:
-pendents.
-fases prioritàries.
-definició de la zona afectada per la Participació Ciutadana, en cas de que
aquesta sigui inclosa en el Pla.
-definició de la zona prioritària.
-definició dels itineraris.
Dos trams dobles corresponents a les voreres de cada tram de carrer. Aquest tramer
permet grafiar:
-estat actual de les voreres.
-definició de la proposta.
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8.2 PROGRAMA S.I.G.
L'estudi d'Accessibilitat que presentem s'ha realitzat amb l'ajut d'una eina informàtica
anomenada S.I.G. (Sistema d'Informació Geogràfica).
El S.I.G. que s'ha utilitzat en aquest cas és el MapInfo2 i és una aplicació que treballa
sobre bases de dades geogràfiques i que permet visualitzar i tractar els locals, els
elements de la via pública, les línies de transport, etc., sobre una cartografia del casc
urbà.
Totes aquestes dades geogràfiques porten assignades dades tabulars del tipus nivell
d'accessibilitat, importància d'aforament i altres dades d'interès.
Un cop visualitzada la informació de partida i amb l’ajut del tractament i consulta de les
dades geogràfiques i tabulars, es configura la fase prioritària segons el cost i l’índex
d'interès de les zones per on passa aquest itinerari, per tal d'assolir un Pla
d'Accessibilitat racionalitzat i optimitzat, que ofereixi el màxim benefici d'accessibilitat
dins el municipi.

2

MapInfo és una marca registrada de MapInfo Corporation.
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8.3 BASES DE PREUS
8.3.1-. Base de preus en la Via Pública
Per a l'elaboració dels preus d'urbanització, s'ha considerat que quan un element està
mal dissenyat cal substituir-lo, que quan un element està mal ubicat, cal reubicar-lo i
que en cas de construcció o eixamplament de voreres, la mida estàndard de la nova
vorera serà de 1,40 m.

Codi

Descripció del concepte

Amid.

Preu un

Capítol 01 Urbanització
U.01.01

M2. Demolició paviment existent.

1

30,65 €

U.01.02

M2. Subministrament i col·locació de panot estriat.

1

27,05 €

U.01.03

M2. Construcció de vorera de panot, vorada granítica.

1

72,12 €

U.01.04

M2. Reposició de paviment de vorera de panot.

1

40,27 €

U.01.05

M2. Pavimentació mitjançant peces de pedra natural,
incloses les obres prèvies i la col·locació.

1

57,10 €

U.01.06

M2. Ampliació de vorera de panot, vorada granítica.

1

102,17 €

U.01.07

M2. Urbanització de carrer de plataforma única, inclòs
1

138,23 €

1

199,54 €

granític de 15 cm de gruix i junts tallants cada 4 m.

1

63,11 €

U.01.10

Un. Anivellament tapes serveis a nova rasant vorera.

1

63,11 €

U.01.11

Un. Enrasament de gual de vianants existent.

1

24,04 €

el mobiliari urbà i gual de vianants extrems.
M2. Urbanització completa del carrer: asfalt, construcció
vorera de panot, vorada granítica, const. guals tipus “120".
U.01.09

M2. Paviment de formigó vibrat HP-40, amb granulat
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Capítol 02 Guals
U.02.01

Un. Construcció de gual de vianants.

1

1.084,84 €

U.02.02

Un. Construcció de gual de vianants amb proteccions

1

1.352,28 €

laterals.
U.02.03

Un. Construcció de gual deprimit en tram recte.

1

1.358,29 €

U.02.04

Un. Construcció de gual deprimit en cantonada.

1

1.442,43 €

U.02.05

Un. Pintar paviment per senyalitzar gual de vianants.

1

58,90 €

U.02.06

Un. Construcció de gual de vehicles.

1

507,86 €

1

432,73 €

adaptació acústica.

1

1.081,82 €

U.05.03

Un. Adaptació acústica de semàfor.

1

519,27 €

U.05.04

Un. Desplaçament de semàfor mes adaptació acústica.

1

952,00 €

U.05.06

Un. Subministrament i col·locació semàfor de vehicles.

1

841,42 €

U.05.06

Un. Supressió de semàfor existent.

1

110,59 €

Capítol 05 Semàfors
U.05.01

Un. Desplaçament de semàfor.

U.05.02

Un. Subministrament i col·locació de semàfor mes

Capítol 06 Proteccions laterals
U.06.01

Ml. Barana per a rampa, escala i protecció vianants.

1

72,12 €

U.06.02

MI. Desplaçament de barana existent.

1

55,29 €

U.06.03

Ml. Supressió de barana existent.

1

30,05 €

senyal de trànsit.

1

324,55 €

Un. Desplaçament de senyals de trànsit.

1

112,09 €

Capítol 07 Mobiliari Urbà
U.07.01
U.07.02

Un. Senyalització i col·locació de senyalització i/o
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U.07.03

Un. Supressió de senyalització de trànsit existent.

1

23,44 €

U.07.04

Un. Subministrament i col·locació de bàcul d’enllumenat.

1

649,09 €

U.07.05

Un. Desplaçament de bàculs d'enllumenat.

1

432,73 €

U.07.06

Un. Subministrament i col·locació de rètol informatiu.

1

336,57 €

U.07.07

Un. Desplaçament de rètol informatiu.

1

112,09 €

U.07.08

Un. Supressió de rètol informatiu.

1

49,28 €

U.07.09

Un. Subministrament i col·locació de pal de parada
d’autobús adaptat.

1

192,32 €

U.07.10

Un. Desplaçament de pal de parada d’autobús.

1

112,09 €

U.07.11

Un. Supressió de pal de parada de bus per duplicitat.

1

49,28 €

U.07.11

Un. Subministrament i col·locació de fitons de 0,80 m

1

75,13 €

d'alçada.
U.07.13

Un. Desplaçament de fitons de 0,80 m d'alçada.

1

36,06 €

U.07.14

Un. Supressió de fitó existent.

1

18,03 €

U.07.15

Un. Subministrament i col·locació d'armari d’instal·lacions.

1

1.442,43 €

U.07.16

Un. Desplaçament d'armari d’instal·lacions.

1

793,34 €

U.07.17

Un. Subministrament i col·locació de bústia de cor.

1

540,91 €

U.07.18

Un. Desplaçament de bústia de cor.

1

252,43 €

U.07.19

Un. Subministrament i col·locació de rellotge en zona
blava.

1

2.163,64 €

U.07.20

Un. Desplaçament de rellotge en zona blava.

1

324,55 €

U.07.21

Un. Supressió de parquímetre.

1

39,07 €

U.07.22

Un. Subministrament i col·locació de paperera.

1

105,18 €

U.07.23

Un. Desplaçament de paperera.

1

36,06 €

U.07.24

Un. Supressió de paperera.

1

15,03 €

U.07.25

Un. Subministrament de locutori telefònic amb dos aparells.

1

1.953,29 €

U.07.26

Un. Supressió de locutori telefònic existent.

1

582,98 €

U.07.27

Un. Desplaçament de cabina de telèfon.

1

811,37 €

U.07.28

Un. Subministrament i col·locació de banc adaptat amb

1

453,76 €

recolzabraços i respatller.
U.07.29

Un. Desplaçament de banc.

1

93,16 €

U.07.30

Un. Supressió de banc existent.

1

36,06 €

U.07.31

Un. Subministrament i instal·lació de font adaptada.

1

1.442,43 €

U.07.32

Un. Desplaçament de font adaptada.

1

288,49 €
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U.07.33

Un. Supressió de font existent.

1

162,27 €

U.07.34

Un. Subministrament i col·locació de jardinera de fundició.

1

582,98 €

U.07.35

Un. Desplaçament de jardinera.

1

81,14 €

U.07.36

Un. Supressió de jardinera existent.

1

42,07 €

U.07.37

Un. Subministrament i col·locació de pannell informatiu

1

793,34 €

1

1.111,87 €

lluminós. Només obra civil.
U.07.38

Un. Desplaçament de pannell informatiu lluminós.
(Només inclou l'obra civil)

€

U.07.39

Un. Supressió de pannell informatiu lluminós.

1

330,56 €

U.07.40

Un. Subministrament i col·locació edicle lavabo públic.

1

4.026,78 €

(Només inclou l'obra civil)
U.07.41

Un. Desplaçament edicle lavabo públic. Només obra civil.

1

4.375,37 €

U.07.42

Un. Supressió edicle lavabo públic. Només obra civil.

1

1.718,89 €

U.07.43

Un. Desplaçament de marquesina. Només obra civil.

1

2.343,95 €

U.07.44

Un. Desplaçament de quiosc de venda de diaris, flors
i d'altres. Només obra civil.

1

4.447,49 €

U.07.45

Un. Col·locació de senyal de trànsit vertical.

1

151,46 €

U.07.46

Un. Supressió de lluminària superficial en pav. existent.

1

26,14 €
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8.4 GESTIÓ DEL PLA
El Pla està sotmès a variacions, atès que la seva temporalització es programa a uns
anys.
Aquest fet fa que s'hagi de procedir a refer el programa d'actuacions tant en la via
pública com en els edificis municipals i en el transport.
Per tant cal disposar d'un òrgan gestor que procedirà a:
- Actualitzar els programes d'actuació en la via pública.
- Actualitzar els programes d'actuació en els edificis municipals.
- Assessorar als tècnics redactors dels projectes, tant de la via pública com de
l'edificació.
- Supervisar els projectes redactats d’edificació, via pública i transport.
- Supervisar l'obra executada d'acord amb els projectes redactats.
El Pla preveu diferents partides pressupostàries:
- Una es refereix al servei de disposar d’un òrgan gestor per tal d'efectuar el servei,
essent el seu cost d’un 3% del pressupost del Pla, que afecta a projectes de Programes
d'Actuació Municipal contemplats en el Pla i a projectes exclusius d'accessibilitat del Pla
tant de la via pública com de l’edificació i el transport.
- L’altra preveu el cost d’honoraris del projecte i direcció de l’obra, essent el cost
aproximat d’un 8% del pressupost del Pla en la via pública i un 8% en edificació i
transport.
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1. LEGISLACIÓ

Per a la redacció del Pla s'ha tingut en compte la següent legislació i normativa vigents
en matèria d'accessibilitat:
-

European manual for an accessible built environment.

-

Llei 20/91, de Promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques.

-

Codi d'accessibilitat de Catalunya, Decret 135/1995 de 24 de març, de
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre de promoció de
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació
de Codi d'Accessibilitat.

2. PROPOSTA D’ORDENANÇA

2.1 INTRODUCCIÓ
Aquest document es proposa com a Avantprojecte d’Ordenança per ser aplicat a
futures intervencions en L’Espai Públic.
La proposta es basa en l’anàlisi de:
-

La tipologia dels carrers

-

Els elements i el mobiliari urbà
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2.2 TIPOLOGIA DE CARRERS

6

ITINERARIS DE VIANANTS
PENDENT TRANSVERSAL
Inclinació del terreny, vorera o qualsevol estructura de pas en el sentit de la marxa.
Per tal d'evitar embassaments i permetre l'evacuació de les aigües , s'admet un
pendent que no superi el 2% respecte el pla horitzontal.

2% Pendent màxim

ITINERARIS DE VIANANTS
SENYALITZACIÓ PER A INVIDENTS
Es tracta d'un paviment de diferent textura, que permet indicar una situació
imprevista en l'itinerari, com un pas de vianants o un element situat per sota
de 2,10 m d'alçada.

Paviment senyalitzador centrat

ITINERARIS DE VIANANTS
PAS DE VIANANTS
És l'espai de la calçada per el que, adequadament senyalitzat, el vianant pot
travessar en determinats moments.

Cruïlla resolta amb guals de barca
CARRER
PAVIMENT
SENYALITZADOR
PENDENT
LONGITUDINAL <= 12%

D 1.50

D 1.50

PENDENT
TRANSVERSAL <= 2%

GUAL

a

Amplada mínima de pas
de vianants " a"

D 1.50

D 1.50

VORERA

CALÇADA

MIN 180cm

MIN 180cm

D 1.50

D 1.50

a

Amplada mínima de pas
de vianants " a"
D 1.50

D 1.50

Pas de vianants amb calçada recrescuda
CARRER

CALÇADA
RECRESCUDA
PAVIMENT
SENYALITZADOR

VORERA

CALÇADA

ITINERARIS DE VIANANTS
PAS DE VIANANTS

Cruïlla resolta amb guals de vorera deprimida

VORERA

CALÇADA

VORERA

PENDENT
LONGITUDINAL <= 12%
PENDENT
TRANSVERSAL <= 2%

PAVIMENT
SENYALITZADOR
140 cm

PAVIMENT
SENYALITZADOR

CARRER

CALÇADA

140 cm

GUAL DEPRIMIT
EN CANTONADA

Combinació de gual de vorera deprimida en una vorera estreta i gual tipus 120
amb proteccions laterals

PAVIMENT
SENYALITZADOR
140 cm
PENDENT
LONGITUDINAL <= 12%
COTA 0
DEL GUAL

CARRER
CARRER PEATONAL

GUAL
PENDENT
TRANSVERSAL <= 2%
PAVIMENT
SENYALITZADOR
> 140

CALÇADA

VORERA

ITINERARIS DE VIANANTS
TIPOLOGIA DE CARRERS

Carrer de vianants o plataforma única destinada a l'ús del vianant

PEATONAL

600

< 6.00 mts
Carrer de vianants o plataforma única destinada a l'ús del vianant i del vehicle

300

PEATONAL

600

< 6.00 mts

ITINERARIS DE VIANANTS
TIPOLOGIA DE CARRERS

Carrer amb distinció d'usuaris mitjançant vorera i calçada. Aquestes són les
dimensions mínimes necessàries si es vol disposar de vorera als dos costats
de carrer, una calçada central amb una zona d'aparcament i i una altra per a
circulació rodada.

VORERA APARCAMENT

VIA

VORERA

140

320

140

270

= 8.70 mts

Carrer amb distinció d'usuaris mitjançant vorera i calçada. L'àmbit del vianant
és suficientment ampli per disposar-hi mobiliari urbà, en aquest cas, arbres,
enllumenat públic i un quiosc.

150

210

VORERA AMB MOBILIARI

500

APARCAMENT

270

VIA

320

=15.9 mts

VORERA AMB MOBILIARI

500

ITINERARIS DE VIANANTS
TIPOLOGIA DE CARRERS

Exemple sobre un carrer d'uns 20 m d'amplada.
Secció generada a partir de voreres als dos costats de carrer, dues bandes
d'aparcament i dos carrils de circulació.

D 1.50

40

440

270

40

320

320

270

440

=20.6 mts

150

210

VORERA AMB MOBILIARI

440

APARCAMENT

270

VIA

VIA

320

320

=20.6 mts

APARCAMENT

270

VORERA AMB MOBILIARI

440

ITINERARIS DE VIANANTS
TIPOLOGIA DE CARRERS

Exemple sobre un carrer d'uns 20 m d'amplada.
Secció generada a partir de voreres als dos costats de carrer, una
rambla de vianants central i dos carrils de circulació.

40

VORERA

210

VIA

320

RAMBLA AMB MOBILIARI

1000

VIA

320

VORERA

210

=20.6 mts

VORERA

210

VIA

320

RAMBLA AMB MOBILIARI

1000

=20.6 mts

VIA

320

VORERA

210
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2.3 ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ

15

ESPAI PÚBLIC: ELEMENTS URBANS
GRUP A : ELEMENTS COMUNS D'URBANITZACIÓ

A1.1 GUAL DE VIANANTS TIPUS 120

DI. FÇ.

DI.EL.

RECOM. 140CM

<2%

<12%
10<h<15

80 / 120CM
RECOM. 140CM
80 / 120CM

DI. FÇ.

DI. EL.

VARIABLE

A1.2 GUAL DE VIANANTS TIPUS BARCA

DI. FÇ.

DI.EL.

RECOM. 140CM

<2%

<12%
10<h<15

80 / 120CM
RECOM. 140CM
DI. FÇ.
80 / 120CM

DI. EL.

VARIABLE

ESPAI PÚBLIC: ELEMENTS URBANS
GRUP A : ELEMENTS COMUNS D'URBANITZACIÓ

A1.3 GUAL DE VIANANTS TIPUS DEPRIMIT EN CANTONADA I VORERA ENRASADA

DI. FÇ. RECOM. 140CM

RECOM. 140CM
DI. FÇ.

RECOM. 140CM
DI.FÇ.

A1.4 GUAL DE VIANANTS TIPUS DEPRIMIT TRAM RECTE I VORERA ENRASADA

DI. FÇ.
RECOM. 140

RECOM. 140

A1.5 INEXISTÈNCIA DE GUAL

ESPAI PÚBLIC: ELEMENTS URBANS
GRUP A : ELEMENTS COMUNS D'URBANITZACIÓ

A2 GUAL DE VEHICLES

DI. FÇ.

DI. FÇ.

DI. EL.

RECOM. 140CM

DI. EL.

RECOM. 140CM

RECOM. 140CM

DI. FÇ.

RECOM. 140CM

DI. FÇ.

DI. EL.

DI. EL.

A3.1 ARBRE SENSE ESCOSSELL

DI. FÇ.

DI. EL. DI. PR.

RECOM. 140CM

210CM

RECOM. 140CM
40CM

DI.FÇ.

DI. EL.DI. PR.

ESPAI PÚBLIC: ELEMENTS URBANS
GRUP A : ELEMENTS COMUNS D'URBANITZACIÓ

A3.2 ESCOSSELL PROTEGIT SENCER

DI. FÇ.

DI. EL.

DI.PR.

RECOM. 140CM

MÍN. 210CM

40CM
40CM

RECOM. 140CM

DI. FÇ.

DI. EL.

DI. PR.

A3.3 ESCOSSELL PROTEGIT MEITAT

DI. FÇ.

DI. EL.

DI. PR.

RECOM. 140CM

210CM

RECOM. 140CM

DI. FÇ.

DI. EL.

DI. PR.

ESPAI PÚBLIC: ELEMENTS URBANS
GRUP A : ELEMENTS COMUNS D'URBANITZACIÓ

A3.4 ESCOSSELL NO PROTEGIT
DI. FÇ.

DI. EL.

DI. PR.

RECOM. 140CM

210CM

RECOM. 140CM
DI. FÇ.

DI. EL.

A4 REIXES
RECOM. <2CM

MÀX. 3CM

A5 TAPES INSTAL·LACIONS

DI. PR.

ESPAI PÚBLIC: ELEMENTS MOBILIARI URBÀ
GRUP A : ELEMENTS COMUNS D'URBANITZACIÓ

A6 ESCALES

GRAONS
BÉ

A7 RAMPES

MALAMENT

ESPAI PÚBLIC: ELEMENTS MOBILIARI URBÀ
GRUP B : SERVEIS PUBLICS
B1.1 CABINA TELEFÒNICA
DI. FÇ.

DI. EL. DI. PR.

RECOM. 140CM

RECOM. 140CM
ELEMENT

DI. FÇ.

DI. EL. DI. PR.

B1.2 LOCUTORI AMB 1 TELÈFON
DI. FÇ.

DI. EL. DI. PR.

RECOM. 140CM

ELEMENT

RECOM. 140CM
DI. FÇ.

DI. EL. DI. PR.

B1.3 LOCUTORI AMB 2 TELÈFONS
DI. FÇ.

DI. EL. DI. PR.

RECOM. 140CM

ELEMENT

RECOM. 140CM
DI. FÇ.

DI. EL.
DI. PR.

B1.4 LOCUTORI AMB 3 TELÈFONS
DI. FÇ.

DI. EL. DI. PR.
ELEMENT

RECOM. 150CM

RECOM. 150CM
DI. FÇ.

DI. EL. DI. PR.

ESPAI PÚBLIC: ELEMENTS MOBILIARI URBÀ
GRUP B : SERVEIS PUBLICS

B2 MOBILIARI DIVERS ( BÚSTIA CORREUS,...)
DI. FÇ.

DI. EL. DI. PR.

RECOM 140CM

1,10 - 1,40 metres
1,40 metres

RECOM. 140CM

DI. PR.

DI. FÇ.

B3 PARQUÍMETRE
DI. EL.

DI. PR.

1,10 - 1,40 metres
1,40 metres

RECOM. 140CM

RECOM. 140CM

DI. FÇ.

DI. EL. DI. PR.

DI. EL. DI. PR.

B4 EDICLE SERVEI HIGIÈNIC
DI. FÇ.

DI. EL.

DI. PR.

ELEMENT

RECOM. 140CM

MÍN. 90CM

40

RECOM. 140CM
DI. FÇ.
MÍN. 90CM

DI. EL.

40
VARIABLE

VARIABLE

DI. PR.

ESPAI PÚBLIC: ELEMENTS MOBILIARI URBÀ
GRUP B : SERVEIS PUBLICS
B5.1 SENYALITZACIÓ PARADA
DI. FÇ.

DI. PR.

RECOM. 140CM

MÍN. 210CM

MÍN. 210CM

40
RECOM. 140CM
DI. FÇ.

RECOM. 140CM

DI. PR.

VARIABLE

B5.2 MARQUESINA OBERTA
DI. FÇ.

DI. EL.

DI. PR.
ELEMENT

RECOM. 140CM

PROF.
MÍN. 90CM

140CM

60CM

DI. EL.

DI. PR.

RECOM. 140CM
DI. FÇ.

VARIABLE
MÍN. 90CM

140CM

60

DI. EL. + PROF. x2

B5.3 MARQUESINA TANCADA
DI. FÇ.

DI. EL.

RECOM. 140CM

DI. PR.
RECOM. 140CM
ELEMENT

PROF.

MÍN. 90CM

140CM

RECOM. 140CM
DI. FÇ.
MÍN. 90CM

140CM

DI. EL.

MÍN. 90CM
VARIABLE

DI. EL. + PROF. x2

MÍN. 90CM
RECOM. 140CM

DI. PR.

ESPAI PÚBLIC: ELEMENTS MOBILIARI URBÀ
GRUP B : SERVEIS PUBLICS
B6.1 SORTIDA VIANANTS SOTERRADA AMB ESCALA I ASCENSOR
DI. FÇ.

DI. EL.

DI. PR.

RECOM. 140CM

MÍN. 90CM

170 / 200

60CM

DI. EL.

DI. PR.

170 / 200

60CM

DI. EL.

DI. PR.

RECOM. 140CM
DI. FÇ.

MÍN. 90CM

170 / 200

60CM

VARIABLE

DI. EL. + PROF. x2

B6.2 SORTIDA VIANANTS SOTERRADA AMB ASCENSOR
DI. FÇ.

DI. EL.

DI. PR.

RECOM.140CM

MÍN. 90CM
RECOM. 140CM
MÍN. 90CM

170 / 200

60CM
DI. FÇ.

DI. EL. + PROF. x2

VARIABLE

B6.3 SORTIDA VIANANTS SOTERRADA AMB ESCALA
DI. FÇ.

DI. EL.

DI. PR.

RECOM. 140CM

MÍN. 90CM

120 / 200

60

RECOM. 140CM
DI. FÇ.
MÍN. 90CM

120 / 200

DI. EL.

60
VARIABLE

DI. EL. + PROF. x2

DI. PR.

ESPAI PÚBLIC: ELEMENTS MOBILIARI URBÀ
GRUP C : ELEMENTS COMERCIALS D'INFORMACIÓ I PUBLICITAT

C1 QUIOSC DE VENDA COMERCIAL
DI. FÇ.

DI. EL.

DI. PR.

RECOM. 150CM

MÍN. 150CM

60
60

MÍN. 150CM
VARIABLE

RECOM. 150CM
DI. FÇ.

DI. EL. DI. PR.

VARIABLE

C2.1 VETLLADOR TIPUS A
DI. FÇ.

DI. EL.

DI. PR.

RECOM. 140CM

210CM

60

MÍN. 90CM
VARIABLE

60

MÍN. 90CM
RECOM. 140CM
DI. FÇ.

DI. EL.
VARIABLE

C2.2 VETLLADOR TIPUS B

DI. EL.

DI. PR.
RECOM. 140CM

MÍN. 90CM

MÍN. 90CM
RECOM. 140CM

VARIABLE
DI. EL.

DI. PR.

DI. PR.

ESPAI PÚBLIC: ELEMENTS MOBILIARI URBÀ
GRUP C : ELEMENTS COMERCIALS D'INFORMACIÓ I PUBLICITAT

C3 COLUMNA ANUNCIADORA

DI. FÇ.

DI. EL.

DI. PR.

100CM

60

RECOM. 140CM

MÍN. 90CM

MÍN. 90CM

100CM

60

DI. EL.

DI. PR.

RECOM. 140CM

VARIABLE

DI, FÇ.
VARIABLE

C4 PANELL INFORMATIU

DI. FÇ.

DI. EL.

DI. PR.

RECOM. 140CM

MÍN. 90CM

135CM

40
MÍN. 90CM

MÍN. 90CM

135CM

40

20 40CM

RECOM. 140CM
RECOM. 140CM
DI. FÇ.

DI. EL.

VARIABLE

DI. PR.
DI. FÇ.

VARIABLE

VARIABLE

DI. EL.

DI. PR.

ESPAI PÚBLIC: ELEMENTS MOBILIARI URBÀ
GRUP D : SENYALITZACIÓ I ENLLUMENAT PÚBLIC

D1 SENYAL TRÀNSIT

DI. FÇ.

DI. PR.

RECOM. 140CM

40

MÍN. 90CM

210CM

MÍN. 90CM
MÍN. 90CM

210CM

MÍN. 90CM

40

RECOM. 140CM
RECOM. 140CM

DI. PR.

DI. FÇ.

RECOM. 140CM
DI. PR.

DI. PR.

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

D2.1 SEMÀFOR VIANANTS
DI. FÇ.

DI. PR.

RECOM. 140CM

MÍN. 90CM

40

210CM

MÍN. 90CM

40

RECOM. 140CM
MÍN. 90CM
RECOM. 140CM
DI. PR.

VARIABLE

DI. FÇ.
VARIABLE

210CM

MÍN. 90CM
RECOM. 140CM

DI. PR.

DI. PR.
VARIABLE

ESPAI PÚBLIC: ELEMENTS MOBILIARI URBÀ
GRUP D : SENYALITZACIÓ I ENLLUMENAT PÚBLIC

D2.2 SEMÀFOR SONORITZAT
DI. FÇ.

DI. PR.

RECOM. 140CM

40

MÍN. 90CM

210CM

MÍN. 90CM

MÍN. 90CM

RECOM. 140CM

RECOM. 140CM

DI. PR.

DI. FÇ.

210CM

MÍN. 90CM

40

RECOM. 140CM
DI. PR.

DI. PR.

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

D2.3 SEMÀFOR NO SONORITZAT
DI. FÇ.

DI. PR.

RECOM. 140CM

MÍN. 90CM

40

210CM

MÍN. 90CM

MÍN. 90CM

RECOM. 140CM

RECOM. 140CM

DI. PR.

DI. FÇ.
VARIABLE

VARIABLE

D2.4 SEMÀFOR VIANANTS SONORITZAT

40

210CM

MÍN. 90CM
RECOM. 140CM

DI. PR.

DI. PR.
VARIABLE

ESPAI PÚBLIC: ELEMENTS MOBILIARI URBÀ
GRUP D : SENYALITZACIÓ I ENLLUMENAT PÚBLIC

D3 ARMARIS D'INSTAL·LACIONS
DI. FÇ.

DI. EL.DI. PR.

RECOM. 140CM
MÍN. 90CM

40

MÍN. 90CM
MÍN. 90CM

RECOM. 140CM

40

MÍN. 90CM

RECOM. 140

RECOM. 140CM

DI. PR.
DI. FÇ. DI. EL.

DI. EL.

DI. PR.

DI. PR.
VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

D4 RÈTOLS

DI. FÇ.

DI. PR.

RECOM. 140CM

MÍN. 90CM

40

210CM

MÍN. 90CM

40

RECOM. 140CM
DI. FÇ.
MÍN. 90CM
RECOM. 140CM
DI. PR.

VARIABLE

VARIABLE

210CM

MÍN. 90CM
RECOM. 140CM

DI. PR.

DI. PR.
VARIABLE

ESPAI PÚBLIC: ELEMENTS MOBILIARI URBÀ
GRUP D : SENYALITZACIÓ I ENLLUMENAT PÚBLIC

D5 BÀCULS, COLUMNES I APLICS
DI. FÇ.

DI. PR.

RECOM. 140CM

MÍN. 90CM

40

210CM

210CM

MÍN. 90CM
MÍN. 90CM

RECOM. 140CM

MÍN. 90CM

40

RECOM. 140CM

DI. PR.

DI. FÇ.

RECOM. 140CM
DI. PR.

DI. PR.

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

210CM

D6 PALS DE LLUM

DI. FÇ.

DI. PR.

RECOM. 140CM

MÍN. 90CM

40

210CM

210CM

MÍN. 90CM
RECOM. 140CM
DI. PR.

MÍN. 90CM
RECOM. 140CM
DI. FÇ.

VARIABLE

40

VARIABLE

MÍN. 90CM
RECOM. 140CM

DI. PR.

DI. PR.
VARIABLE

ESPAI PÚBLIC: ELEMENTS MOBILIARI URBÀ
GRUP E : ALTRES
E1.1 PAPERERA AÏLLADA
DI. FÇ.

DI. EL. DI. PR.

RECOM. 140CM

40

MÍN. 90CM
MÍN. 90CM

40CM

RECOM. 140CM

RECOM. 140CM
DI. FÇ.

VARIABLE

40

MÍN. 90CM

DI .EL. DI. PR.

DI. FÇ.

DI .EL. DI. PR.

VARIABLE

VARIABLE

E1.2 PAPERERA PARET
DI. EL. DI. PR.

RECOM. 140CM

MÍN. 90CM

MÍN. 90CM
MÍN. 90CM

RECOM. 140CM

RECOM. 140CM
VARIABLE

DI. EL. DI. PR.

DI. EL. DI. PR.

VARIABLE

VARIABLE

E2 PILONS
DI. FÇ.

DI. PR.

RECOM. 140CM

40

MÍN. 90CM
RECOM. 140CM
40

DI. FÇ.
VARIABLE

DI. PR.

ESPAI PÚBLIC: ELEMENTS MOBILIARI URBÀ
GRUP E : ALTRES

E3 JARDINERA

DI. FÇ.

DI. EL.

DI. PR.

RECOM. 140CM

40

MÍN. 90CM
RECOM. 140CM
DI. FÇ.

DI .EL.
VARIABLE

40CM

MÍN. 90CM

VARIABLE

E4 BARANES

DI. FÇ.

DI. PR.

RECOM. 140CM

40

MÍN. 90CM
40

RECOM. 140CM
DI. FÇ.
VARIABLE

DI. PR.

DI. PR.

ESPAI PÚBLIC: ELEMENTS MOBILIARI URBÀ
GRUP E : ALTRES
E5.1 BANC POSICIÓ 1
DI. FÇ.

DI. EL.

DI. PR.
ELEMENT

RECOM. 140CM

MÍN. 90CM
MÍN. 90CM

120CM

40

DI. EL.

DI. PR.

40

120CM

RECOM. 140CM
VARIABLE

DI. FÇ.

VARIABLE

E5.2 BANC POSICIÓ 2
DI. FÇ.

DI. EL.

RECOM. 140CM

DI. PR.

RECOM. 140CM
ELEMENT

120CM

MÍN. 90CM
RECOM. 140CM
120CM

MÍN. 90CM

MÍN. 90CM
RECOM. 140CM

MÍN. 90CM
DI. FÇ.

VARIABLE

DI. EL.

DI. PR.

VARIABLE

E5.3 BANC POSICIÓ 3
DI. FÇ.

DI. EL.

RECOM. 140CM

DI. PR.

RECOM. 140CM
ELEMENT

MÍN. 90CM

MÍN. 90CM

MÍN. 90CM

RECOM. 140CM

RECOM. 140CM

MÍN. 90CM
DI. FÇ.
VARIABLE

DI. EL.
VARIABLE

DI. PR.

ESPAI PÚBLIC: ELEMENTS MOBILIARI URBÀ
GRUP E : ALTRES

E6 CONTENIDOR ESCOMBRERIES

DI. FÇ.

DI. EL.

RECOM. 140CM

110 CM
MÍN. 90CM
MÍN 90CM
VARIABLE

RECOM. 140CM

DI.FÇ.

DI. EL.
VARIABLE

E7 FONT

DI. FÇ.

DI. EL.DI. PR.

RECOM. 140CM
ELEMENT

MÍN. 90CM
VARIABLE

40

MÍN. 90CM

40

RECOM. 140CM
DI. FÇ.

DI. EL. DI. PR.
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1. INTRODUCCIÓ

L’espai públic és tot aquell àmbit del terme municipal que configura la ciutat. Són els
carrers, les places, els parcs i els jardins. És l’espai on tradicionalment a la cultura
mediterrània s’han anat donant les relacions humanes.
En el transcurs de la història, l’espai públic s’ha vist sotmès a modificacions en el seu
ús. Els carrers s’han vist envaïts per una gran quantitat de vehicles que han anat
ocupant l’espai dels vianants. Aquest fet ha generat en moltes ocasions la
inaccessibilitat. És per tant necessari establir un equilibri entre el vianant i el vehicle,
potenciant el primer i trobant mesures alternatives per al segon.
Es tracta de tornar a una ciutat en la que el vianant pugui moure’s amb comoditat i
seguretat, en la que pugui gaudir de l’espai públic i de la que pugui sentir-se orgullós.
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2. DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA DEL MUNICIPI

2.1 MORFOLOGIA DEL TERME MUNICIPAL
El traçat del nucli urbà és irregular. Predominen els pendents baixos tot i que també
trobem pendents mitjos i alts. El teixit és travessat de Nord a Sud pel Riu Ges. La riera
divideix la Vila en dues parts, nord-oest i sud-est. També el FFCC representa una
barrera que aïlla el sector de l’Estació de la resta de la Vila.
La localització del Casc Antic - Centre Urbà Sud es caracteritza per ser la zona que
concentra el comerç i els edificis administratius més significatius. Les places centrals i
molts dels carrers que conformen aquest sector tenen plataformes úniques.
Imatge aèria del nucli urbà de Torelló, comarca d’Osona. Escala de vol 15.000 / data de
vol 8/7/93. 1

1

Dades: Imatges aèries de nuclis urbans, Institut Cartogràfic de Catalunya.
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S’adjunta plànol 1: Sectors d’estudi.
S’ha d’aclarir que la subdivisió per sectors no correspon necessàriament a la divisió per
districtes o barris del municipi, sinó més aviat a una separació arbitrària imprescindible
per a una millor observació de la via pública.

9

PLA D'ACCESSIBILITAT DE TORELLÓ
PLÀNOL 1

BV-5
226

SECTORS D'ESTUDI

B

t
as

aO

lot

Ri
u

l
el

Ge
s

R

de
lP
C.

ESTACIÓ

er
iu T

.
VIES DE COMUNICACIÓ

Vies de comunicació principals
Carreteres
Vies ferrocarril

ro
gr
és

Av

.d

C
el

4
22
V-5

Caçada - Malianta - Puigbacó
Estació
Barri de Montserrat
Joanot Martorell - Cabanya - St. Roc
Casc Antic - Centre Urbà Sud
Rodalies
Casc Antic - Centre Urbà Nord

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
C.
de
B

org
o

CAÇADA - MALIANTA
PUIGBACÓ

ny
à

anova
Av. C
as
.d

a
el

anc
re
de
s

Av

tat
ali
er
n
Ge

CASC ANTIC
es
alm
CENTRE
e BURBÀ
d
C.
NORD
CASC ANTIC - CENTRE URBÁ SUD

Poll

t de la Riba
C. Pra

A.
Cl
é
av

íN

c
iputa
la D
de
C.

m
Ca

CASC ANTIC
CENTRE URBÀ
SUD
ou
Can
de

nd
a

ió

re
Par

Ro

CASC ANTIC - CENTRE URBÁ NORD

C.

Rd a
. de

Ct
ra

.d

e

Co

na
n

gl
el
l

C.
de

la I

ndú
stria

BARRI DE MONTSERRAT

lla

de

lP

uig

CAÇADA - MALIANTA - PUIGBACÓ

JOANOT MARTORELL
CABANYA - ST. ROC

RODALIES
C.
de
an
M
u
lle

JOANOT MARTORELL-CABANYA-ST. ROC

Riu Ter
C

a
ad
tc
on
.M

BARRI DE MONTSERRAT

BV

2
-5

2

4a

ESTACIÓ

e
nll
Ma

u

RODALIES

Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat

2.2 CENTRES I FOCUS D’ATRACCIÓ
Els centres i focus d’atracció corresponen a les zones més dinàmiques i amb major
activitat. Allà coincideixen els edificis públics, les places i parcs infantils, les esglésies i
alguns comerços.
En el casc urbà de Torelló s’identifiquen com a centres d’interès l’Església Parroquial
de St. Feliu, la Plaça i la Casa de la Vila, la petita Plaça Mn. Fortià Solà, la Plaça Vella,
la Biblioteca i les Oficines Municipals.
També s’hi troben alguns eixos principals i vies comercials com el Carrer d’Enric - Prat
de la Riba, el Carrer d’Anselm Clavé - de la Diputació i el Carrer Sant Miquel – de Sant
Bartomeu, que constitueixen sectors d’aplec social.
De la mateixa manera, tot i que més perifèrics, són focus d’atracció les places i espais
verds distribuïts per tota la vila. A més hi ha equipaments importants d’escala
metropolitana com la Pista Poliesportiva.

S’adjunta plànol 2: Centres i focus d’atracció.
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2.3 ESTUDI DE PENDENTS
S’han analitzat els pendents de la totalitat de la Vila de Torelló.
Els pendents són baixos en el 54% de la superfície de Torelló tot i que s’identifiquen
pendents mitjos i alts en tots els sectors.
Es troben cantonades perilloses i seriosos problemes de canvi de pendent (de pendent
baix a pendent alt).

S’adjunta plànol 3: Estudi de pendents.
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3. ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL I DIAGNÒSTIC GENERAL

3.1 INTRODUCCIÓ
En la primera aproximació a la problemàtica, s’observa l’estat actual de la via pública
de la totalitat de la Vila de Torelló.
Com a resultat de la visita s’ha elaborat un diagnòstic de via pública i s’ha realitzat una
subdivisió de les zones existents per poder aconseguir que l’anàlisi de l’estat actual
s’adeqüi a les particularitats de cada zona.
Aquesta subdivisió per sectors no correspon necessàriament a la divisió per districtes o
barris del municipi, sinó més aviat a una separació arbitrària imprescindible per a una
millor observació de la via pública.
S’ha dividit la Vila de Torelló en els següents sectors:


Casc Antic - Centre Urbà Sud



Casc Antic - Centre Urbà Nord



Estació



Caçada – Malianta - Puigbacó



Joanot Martorell – Cabanya – St. Roc



Rodalies



Barri de Montserrat
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3.2 ESTUDI DELS SECTORS DE TORELLÓ
3.2.1-. Casc Antic - Centre Urbà Sud


Carrers i voreres

L’àrea comercial i la vida social del municipi es
concentren en el casc antic, en la Plaça de la
Vila, la Plaça Vella, la Plaça Mn. J. Verdaguer i
la Plaça Nova i sobre els carrers comercials.
En aquesta zona també es concentren els
equipaments administratius i culturals més
importants.
Les

places

i

carrers

més

antics

tenen

plataforma única i en el sector predominen les
voreres amples.
Les

plataformes

úniques

existents

estan

perfectament enrasades i tenen una franja de
color diferenciant fluxos de circulació.
Tot i així, en algunes d’aquestes trobem reixes
molt perilloses ja que tenen orificis majors de 3
cm que no compleixen amb la Normativa.
En contrast amb aquests carrers de plataforma
única hi ha carrers amb voreres molt estretes,
situació que obliga als vianants a caminar pel
carrer amb risc de ser atropellats per un
vehicle.
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A més, entre el carrer i la vorera, la diferència
de nivell és molt petita i per tant, aquests
carrers tenen potencial per convertir-se en
plataformes
innecessaris

úniques,
a

fi

de

evitant
garantir

ressalts
una

millor

accessibilitat en els itineraris.


Paviment

Hi ha molta varietat de paviment i per tant, és
difícil senyalar un tipus de paviment que
identifiqui al sector.
El paviment emprat en les plataformes úniques
és correcte, però hi ha sectors en què trobem
reixes amb orificis majors de 3 cm que per tant
no compleixen la Normativa.
Els orificis de dimensions més grans de 3 cm
resulten perillosos ja que un bastó o el peu d’un
nen podrien quedar-s’hi enganxats.
Hi ha molt trams amb paviment en mal estat en
aquest sector.
La diferenciació de paviments senyalitzant els
diferents fluxos de circulació en les plataformes
úniques, és encertada.
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Hi ha paviments de pedra, llosa marró i llosa
gris, poc recomanables ja que presenten
ressalts.


Guals de vianants

En aquest sector existeix una diversitat de
tipologies de guals. S’identifiquen voreres
deprimides, guals tipus barca i també cruïlles
senyalitzades en el paviment, que no tenen
gual de vianants.
Hi ha guals de vianants mal dissenyats i mal
ubicats, tant en les voreres molt estretes com
en les voreres amples.
S’identifiquen guals que de vegades envaeixen
l’espai necessari per a la lliure circulació del
vianant i freqüentment tenen ressalts entre 1 i 3
cm.
Hi ha guals amb senyalització per a invidents,
amb textura i color de paviment diferenciat.
Aquesta senyalització és incorrecta (veure
capítol 5: CONCLUSIÓ I RECOMANACIONS).
A més, aquesta senyalització no sempre és
igual, sinó que s’identifiquen diferents criteris.
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Per exemple, trobem franges de senyalització
per a invidents correctes.
En molts casos hi ha guals de vianants que
interrompen les voreres o que guanyen espai a
les mateixes. Aquests són producte de la
espontaneïtat o l’autoconstrucció i d’intentar
solucionar la necessitat d’un gual.
Aquestes alternatives són veritables punts
perillosos ja que envaeixen la vorera i són un
obstacle que podria ocasionar accidents.
S’observen casos curiosos en què el gual de
vianants és el mateix gual d’entrada i sortida de
vehicles.
En les fotografies s’observa com es dóna
prioritat al gual de vehicles per damunt del gual
de vianants, amb el conseqüent perill que això
suposa.


Guals de vehicles

Els guals de vehicles no tenen un tipus
estàndard aplicat, així doncs podem trobar la
interpretació personalitzada dels mateixos.
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En la imatge s’observa un gual de vehicles
utilitzat també com a gual de vianants.
La majoria de vegades el gual envaeix el pla de
la vorera creant en aquesta desnivells o
ressalts.
En molts casos hi ha guals de vehicles que
interrompen les voreres o que guanyen espai a
les mateixes, producte de l’autoconstrucció.


Mobiliari Urbà

En el sector hi ha abundant mobiliari urbà en
relació amb la resta de la ciutat.
Aquest mobiliari es concentra en les places i
petits espais lliures. Moltes vegades aquests
espais són confusos ja que tenen el mobiliari
urbà mal ubicat i desordenat.
El rètol de la fotografia té un disseny incorrecte,
ja que si bé consta de protecció lateral, pot
passar inadvertit per un vianant.
La font no és accessible ja que el graó no
permet acostar-hi una cadira de rodes i no té
elements de subjecció.
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S’identifiquen els bancs model “romàntic”, amb
un disseny que no inclou recolzabraços i on
l’alçada del seient és baixa, dificultant la
incorporació d’un avi o PMR (persona amb
mobilitat reduïda).
També

en

la

Plaça

Mn.

J.

Verdaguer

s’identifiquen nou (9) bancs el disseny dels
quals és incorrecte ja que el seient sobresurt
més del que permet la Normativa i no inclouen
recolzabraços.
El disseny de les papereres és correcte però
moltes d’aquestes estan mal col·locades, en
l’espai de lliure circulació dels vianants.
No s’identifica un mateix criteri per a la ubicació
de papereres (veure capítol 5: CONCLUSIÓ I
RECOMANACIONS).
En les voreres estretes, malgrat que siguin
fixes i no permetin buidar-se amb facilitat,
resulta més adequat el model de paperera de la
fotografia.
També s’identifiquen papereres de diferent
disseny.
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En la Plaça Nova, segons mostra la fotografia,
la boca de les papereres té un tall perillós.
Aquestes papereres estan ben ubicades però el
seu disseny és incorrecte.
Hi ha nombrosos fitons que protegeixen el tram
de vorera; aquests són baixos i poden passar
inadvertits per persones amb problemes de
visió.
Tot i així, el color contrastant en relació al de la
vorera és encertat.
Existeixen

escossells

que

no

es

troben

perfectament enrasats amb el paviment i poden
causar accidents.


Pals de llum, rètols i senyalització

Els pals de rètols i de senyalització, en alguns
casos, es col·loquen envaint part de la lliure
circulació de la vorera.
A més, quan la vorera té 0,90 m d’amplada, la
col·locació de pals de rètols o de senyalització
redueix l’espai mínim necessari per al pas dels
vianants.
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Escales i rampes

Les escales i rampes en les places i en la via
pública no són accessibles ja que no tenen
barana de protecció ni passamans.
Alguns esglaons tenen ressalt i alçades de
diferents dimensions que poden confondre als
vianants i ocasionar accidents.
Les escales del casc antic no tenen passamans
i alguns sectors de l’espai públic resulten
inaccessibles per a PMR (persones amb
mobilitat reduïda).
Existeixen sectors, tant en el casc antic com en
espais públics nous, que presenten esglaons
aïllats.
Els esglaons aïllats són molt perillosos perquè
poden passar inadvertits pels vianants.
A més, en molts d’aquests sectors hi ha espai
suficient per construir rampes.
Existeixen

petites

rampes

perfectament

enrasades amb el paviment, amb pendent
correcte, sense barana de protecció i sense
passamans.
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Punts perillosos

Els punts perillosos identifiquen situacions en
les que s’ha d’intervenir immediatament.
Es senyalen com a punts perillosos una barana
de protecció acabada en punta, i un forat
d’aproximadament 0,40 x 0,40 m, producte del
mal estat de la vorera.
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3.2.2-. Casc Antic - Centre Urbà Nord


Carrers i voreres

El sector té un traçat irregular, amb carrers
ondulants de pendents baixos, mitjos i alts, i
amb predomini de voreres amples i plataformes
úniques pavimentades.
S’ha de senyalar també que sobre la Rda. Mn.
Sabater i el Corredor de la Torneria San Vidal i
tocant a l’Hotel Les Serrasses, entre la Ctra. de
Conanglell i el Ptge. de L’Horta de Can Bassas,
hi ha una diferència de nivell important, salvada
per tres escales.
Al voltant de la Plaça dels Torners hi ha voreres
estretes i carrers amb paviment asfaltat a un
mateix nivell, el que anomenem plataformes
úniques pavimentades, sense diferenciació de
circulacions ni de paviments.
Aquestes plataformes úniques, tal i com es
presenten en l’actualitat, no garanteixen la
circulació del vianant en condicions segures
perquè no distingeixen entre el flux de vianants
i el de vehicles, en especial en corbes i en
zones de poca visibilitat.
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Paviment

Hi ha places i voreres amb paviment molt
deteriorat, amb nombrosos ressalts i utilitzant
diferents tipologies de paviment.
En molts trams les voreres estan descuidades,
la localització d’arbres i el seu creixement
impedeixen la circulació del vianant i moltes
vegades fins i tot modifiquen els nivells del
paviment.
S’identifiquen

itineraris

amb

paviment

interromput.
Aquest lloc requereix una intervenció global de
renovació i disseny de mobiliari urbà, elements
i paviment.


Guals de vianants

Hi ha pocs guals de vianants i tots estan mal
dissenyats i mal ubicats.
Hi ha guals tipus barca en voreres estretes,
abastant tota l’amplada de la vorera i sense
senyalització per a invidents.
La majoria d’aquests guals de vianants tenen
petits ressalts.
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Hi ha algunes solucions per a guals de vianants
que són veritables punts perillosos ja que
envaeixen la vorera, tenen paviment en mal
estat i constitueixen un obstacle que podria
ocasionar accidents.
Els guals de vianants no tenen un tipus
estàndard aplicat. Existeixen quantitat de guals
de vianants producte de la improvisació i la
necessitat urgent de donar resposta a un
problema diari.


Guals de vehicles

Els guals existents donen prioritat a l’entrada i
sortida de vehicles i no tenen en compte la
vorera ni la circulació de vianants.
La majoria de vegades el gual envaeix el pla de
la vorera creant en aquesta desnivells, ressalts
o en casos més seriosos, fins i tot esglaons
aïllats.
També s’observen canvis de paviment en la
superfície del gual i la vorera.
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En les fotografies pot identificar-se el desnivell
transversal que genera el gual en l’espai de
circulació de vianants.


Mobiliari Urbà

Quasi no hi ha mobiliari urbà en el sector.
La paperera de la primera fotografia té un
disseny correcte però està mal col·locada.
La boca de la paperera que s’observa en la
fotografia següent, té un tall que pot ocasionar
accidents.
També es distingeix la col·locació incorrecta de
contenidors. Aquests haurien d’ubicar-se sobre
el carrer per no interrompre el lliure pas dels
vianants.
En algunes cantonades hi ha mobiliari col·locat
de manera casual i confusa.


Pals de llum, rètols i senyalització

Els pals de rètols i senyalització, en alguns
casos, es troben en el costat interior de la
vorera, envaint part de la lliure circulació dels
vianants.
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Escales i rampes

Les

condicions

del

terreny

exigeixen

la

presència de llargues escales.
En la Plaça en la que acaba el Carrer d’Oris,
els diferents desnivells del terreny es salven
amb esglaons de petita alçada i sense
passamans.
Aquests esglaons no són recomanables ja que
no són accessibles per a PMR (persones amb
mobilitat reduïda); de la mateixa manera, les
alçàries

dels

esglaons

varien

fins

a

desaparèixer i poden ocasionar accidents.
L’escala sobre la Rda. Mn. Sabater no té
passamans

ni

baranes

de

protecció.

El

paviment és rugós i hi ha sectors en mal estat
de conservació.
Sobre el Corredor de la Torneria Can Vidal hi
ha una escala sense passamans en un dels
costats.
Al costat de l’Hotel Les Serrasses, les escales
que salven l’important canvi de nivell no tenen
passamans en ambdós costats. En el costat
exterior de l’escala només existeixen baranes
de protecció però no passamans continus.
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També sobre el Carrer de la Pau en la
cantonada

amb

la

Plaça

dels

Torners

s’identifiquen 2 esglaons aïllats en la circulació
de vianants.


Punts perillosos

Com a punts perillosos distingim:
El ressalt provocat per una tapa sobre la Ctra.
de

Conangell,

que

passa

inadvertit

pels

vianants ja que no hi ha contrast de color.
El paviment de l’escala sobre la Rda. Mn.
Sabater, que es troba en molt mal estat. A més,
l’escala no té elements de protecció ni de
subjecció.
Les reixes sobre la plataforma única de la Rda.
Mn. Sabater, que suposa un punt perillós ja que
els orificis són majors de 3 cm i un bastó o el
peu d’un nen podrien quedar-hi enganxats.
Destaquen també com a punt perillós els
cables d’un pal d’instal·lació que interromp el
lliure pas i pot passar inadvertit .
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3.2.3-. Estació


Carrers i voreres

El sector de l’Estació està separat de la resta
del casc urbà per les vies del FFCC.
A diferència de la resta de la Vila, el traçat del
sector és regular.
Molts vianants creuen les vies d’un costat a
l’altre a través d’un camí perillós que es mostra
en la fotografia.
Existeix una escala i una rampa de vianants
sota nivell. El túnel que travessa les vies és
molt fosc i no compleix amb les condicions de
seguretat per al pas de vianants.
L’itinerari que condueix al pas sota nivell és de
paviment de terra i per tant, quan plou es torna
totalment inaccessible.
En el sector, les voreres són amples a ambdós
costats del carrer i hi ha pendent baix, mig i alt.
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Algunes voreres tenen arbrat públic i zones
d’aparcament.
Tot i així, els carrers presenten trams amb
inexistència de paviment, molts obstacles, pals
d’instal·lació mal ubicats i elements urbans mal
dissenyats.
També sobre el Carrer Rosa Sensat hi ha una
plataforma única que possibilita la circulació de
vianants i de vehicles en un mateix nivell.
Aquesta

plataforma

única

té

paviment

diferenciador dels fluxos de circulació de
vehicles i vianants i senyalització en el
paviment de zones d’aparcament per a motos i
parada d’autobús.
L’àrea delimitada per a la circulació de vianants
està envaïda per cotxes mal aparcats i s’utilitza
com a garatge particular.


Paviment

Hi ha moltes voreres amb paviment en mal
estat; a més, algunes d’aquestes tenen el
paviment interromput.
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Quan en un tram de vorera no hi ha paviment,
es generen ressalts o esglaons aïllats que
resulten molt inconvenients per a la circulació.
També es troben voreres amb forats en el
paviment; aquestes són molt perilloses i poden
ocasionar accidents.


Guals de vianants

Hi ha molts guals de vianants a la zona. Per
considerar aquest itinerari adaptat, aquests
guals haurien d’estar ben dissenyats i ben
ubicats.
S’identifiquen els guals tipus barca. En el cas
de la fotografia, el gual deixa espai suficient per
girar una cadira de rodes però té un petit
ressalt i la senyalització per a invidents és
incorrecta.
En la imatge següent hi ha un gual tipus barca
en una vorera estreta, abastant tota l’amplada
de la mateixa, amb senyalització per a invidents
de diferent textura i color.
També s’observa que el gual de vianants
s’utilitza com a gual de vehicles, amb un
element addicional per l’accés del vehicle.
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Es troben també guals tipus barca amb petits
ressalts, protecció lateral i senyalització per a
invidents incorrecta.
Les fotografies següents ens mostren que no
existeix un mateix criteri respecte al disseny de
guals.
La senyalització per a invidents varia en forma i
color de paviments utilitzats.
Quant a les proteccions laterals, veiem que no
sempre es garanteix la presència de pals de
llum o de rètols a ambdós costats del gual.


Guals de vehicles

Com s’ha mencionat anteriorment, alguns guals
de vianants són utilitzats igualment com a guals
de vehicles.
En el cas de la fotografia, el gual de vianants té
un disseny correcte que no interfereix amb
l’espai lliure de circulació de vianants.
Tot i així, hi ha senyalitzat en el paviment un
pas de vianants i per tant, el doble ús del gual
és completament inacceptable, ja que posa en
perill la seguretat de les persones.
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Els guals de vehicles no tenen un tipus
estàndard aplicat, així doncs podem trobar la
interpretació personalitzada d’aquests guals,
producte de l’autoconstrucció.
Hi ha tot tipus de solucions a diverses
problemàtiques.
Hi ha guals de vehicles que interrompen les
voreres o que guanyen espai als carrers, amb
solucions de material o bé amb elements
mòbils.
En altres casos més greus, es col·loquen
elements forts que interrompen la circulació de
vianants i que poden provocar caigudes.
Aquests darrers es consideren veritables punts
perillosos i requereixen una intervenció urgent.


Mobiliari urbà

No hi ha mobiliari urbà en el sector. Aquest
només es concentra en els espais verds.
Les dimensions de les voreres permeten la
col·locació de mobiliari urbà variat. Tot i així,
s’ha de tenir especial cura amb el seu disseny,
quantitat, ubicació i col·locació.
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A la Plaça del Comte Guifré el Pelós, el
mobiliari és adequat. Els bancs de material i les
papereres tenen un disseny correcte.
En aquesta Plaça es recupera l’accessibilitat a
nivell

malgrat

les

dificultats

pròpies

d’un

pendent alt.
En la mateixa Plaça, les escales no tenen
passamans.
En la Plaça dels Països Catalans els bancs
utilitzats

haurien

de

tenir

respatller

i

recolzabraços per permetre que la gent gran
pugui incorporar-se fàcilment.
És important que el paviment en què reposa el
banc sigui llis i sense ressalts. També ha de
permetre l’apropament d’una cadira de rodes al
banc.


Pals de llum, rètols i senyalització

Els pals de llum es col·loquen envaint part de la
lliure circulació de la vorera.
També hi ha pals de llum o de telèfon sobre
voreres de dimensions mínimes (0,90 m).
Aquests pals obstrueixen totalment el pas dels
vianants.

36

Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat

A més hi ha pals de senyalització o rètols molt
baixos, amb puntes tallants molt perilloses.


Punts perillosos

Les puntes que estan a menys de 2,10 m
d’alçada passen inadvertides pels vianants i
poden provocar accidents.
Les fotografies mostren la percepció d’un
vianant davant del rètol.
Si el vianant camina per la vorera, percep bé
l’objecte ja que té una mida important i hi ha
molt contrast de color.
En canvi, si alterem el punt de vista i el vianant
creua el carrer correctament, la percepció del
rètol no és la real i a més no es dóna contrast
de color.
Un altre problema que destaca com a punt
perillós són les reixes en el paviment.
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Algunes reixes estan mal dissenyades o mal
col·locades, produint ressalts en l’itinerari dels
vianants.
Sobre el Carrer del Progrés falta paviment i les
reixes existents sobresurten del nivell del terra.
Aquest punt pot ocasionar accidents si no es
soluciona immediatament.
També, tal i com s’ha mencionat anteriorment,
les reixes en itineraris de vianants són punts
perillosos si els orificis són majors de 3 cm ja
que un bastó o el peu d’un nen podrien quedar
enganxats.
Hem de mencionar també que en alguns
habitatges sobre el Carrer del Progrés, les
caixes d’instal·lacions sobresurten més de 20
cm sobre la vorera, a l’alçada del pas dels
vianants.
Aquesta situació posa en risc la circulació de
les persones en la vorera.
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Els ganxos i manetes, així com qualsevol
objecte situat a nivell del terra i que sobresurti
del paviment, ha d’eliminar-se o solucionar-se
ja que són possibles causants de caigudes.
Hi ha sectors amb diferència de nivell respecte
a la vorera, sense barana de protecció.
Sobre l’Av. del Castell, algunes naus industrials
tenen contraportes d’accés molt perilloses.
El sistema d’obertura de fusteria vola sobre
l’espai públic i pot ocasionar accidents.
En la Plaça dels Països Catalans hi ha un
esglaó aïllat d’aprox. 0,40 m sense barana de
protecció.
A més no hi ha contrast en el paviment i el
desnivell pot passar inadvertit.
En la mateixa plaça, les rampes no tenen
passamans ni protecció.

39

Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat

3.2.4-. Caçada – Malianta – Puigbacó


Carrers i voreres

Les voreres són amples i amb arbrat públic
però hi ha molts trams amb paviment en mal
estat, carrers de terra o sectors en obra.
També hi ha voreres discontinues o amb
inexistència de paviment que interrompen els
itineraris de circulació de vianants.
Aquesta situació obliga als vianants a caminar
pel carrer, amb el risc que això suposa.


Paviment

El paviment emprat és el panot 4 i 9 pastilles de
color gris, comú en tot el municipi.
Algunes voreres tenen el paviment interromput;
la inexistència de paviment produeix itineraris
en mal estat amb ressalts o esglaons aïllats.
Sobre el Carrer del Gorg Negre el paviment
està

en

mal

estat

i

amb

les

vorades

deteriorades.
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Guals de vianants

S’observen

cruïlles

senyalitzades

en

el

paviment, que no tenen guals de vianants.
S’identifiquen guals tipus 120 enrasats i amb
espais correctes per al gir d’una cadira de
rodes; aquest guals no tenen senyalització per
a invidents i precisen protecció a ambdós
laterals.
També hi ha guals tipus barca en voreres
estretes, abastant tota l’amplada de la vorera i
amb

senyalització

per

a

invidents

mal

dissenyada.
En la fotografia s’observa un gual de vianants
tipus barca que ocupa tot l’espai de lliure
circulació del vianant i no permet girar una
cadira de rodes.
A més aquest gual està just en l’accés a
l’escala d’un edifici de pública concurrència.
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Guals de vehicles

Els guals de vehicles no representen un
obstacle per a la circulació de vianants en
aquest sector.
Trobem un disseny de vorada que representa
una bona solució de gual de vehicles ja que no
interfereix amb l’espai lliure de circulació de
vianants.


Pals de llum, rètols i senyalització

Els pals de rètols i de llum es col·loquen
envaint part de la lliure circulació de la vorera.
En la imatge s’observa el disseny de la base
dels pals de llum amb claus que sobresurten
del nivell del paviment.


Punts perillosos

En una cantonada del sector hi ha una escala
amb pendent i sense barana ni passamans,
molt perillosa.
S’identifica senyalització baixa, a menys de
2,10 m de alçada.
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En alguns habitatges, les bústies de correu
tenen el tall perillós i sobresurten més de 15 cm
sobre la vorera.
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3.2.5-. Joanot Martorell – Cabanya – St. Roc


Carrers i voreres

Els carrers i les voreres són molt amples, amb
aparcament en filera a ambdós costats del
carrer.
Les voreres en alguns trams són molt estretes i
a més inclouen pals de llum que condicionen
encara més el lliure pas de vianants.
En canvi el sector del Carrer de Manlleu mostra
característiques

pròpies

d’una

nova

urbanització que contrasta amb les edificacions
típiques del casc antic.
En aquest cas, trobem plataforma única amb
paviment diferenciador dels fluxos del circulació
de vehicles i de vianants.


Paviment

En la plataforma única el paviment està
perfectament enrasat.
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Tot i així hi ha sectors amb paviment molt
deteriorat i amb pendent transversal, on la
circulació amb cadira de rodes és molt
conflictiva.


Guals de vianants

Hi ha molts guals de vianants al llarg del carrer.
Per considerar aquest itinerari adaptat, aquests
guals haurien d’estar ben dissenyats i ben
ubicats.
Hi ha guals tipus barca en voreres estretes,
abastant tota l’amplada de la vorera i amb
importants ressalts.
La senyalització per a invidents no segueix un
mateix criteri de disseny.
S’identifiquen guals amb senyalització per a
invidents de diferent textura i color que el
paviment de la vorera.
Aquesta diferència de paviment es troba
senyalitzada en la pròpia superfície del gual,
amb dues franges al principi i al final del gual o
bé amb una sola franja marcant el centre del
mateix.
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Aquesta manca d’un criteri homogeni de
senyalització crea confusió i caos ja que
atempta contra l’accessibilitat en l’espai públic
de tots els ciutadans.
S’identifiquen també guals tipus 120 sense
ressalt i amb espai correcte per al gir amb
cadira de rodes; aquests guals precisen
protecció a ambdós laterals.


Guals de vehicles

Sobre el Carrer de Manlleu els guals de
vehicles estan perfectament dissenyats per a
carrers de gran amplada, ja que aquests tenen
molt pendent.
Com les dimensions d’aquest carrer són
mínimes, el radi de gir del vehicle és més limitat
i la maniobra resulta més dificultosa.
També existeixen guals que envaeixen les
voreres i els carrers, producte de les solucions
espontànies i de l’autoconstrucció.

46

Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat

En

aquest

sector

s’identifiquen

algunes

solucions de guals de vehicles utilitzats també
com a guals de vianants, que són veritables
punts perillosos ja que posen en perill la
seguretat dels vianants.


Mobiliari urbà

Hi ha abundant mobiliari urbà en relació amb la
resta de la Vila.
Les papereres utilitzades són correctes però
s’ha de tenir cura amb la seva col·locació i
ubicació.
Hi ha varietat de bancs però només alguns
tenen respatller i cap d’ells té recolzabraços.
Els bancs col·locats sobre el Carrer de Manlleu
tenen una alçada molt alta de seient i no tenen
recolzabraços.
Es distingeixen els bancs model “romàntic”,
també

amb

un

disseny

que

no

inclou

recolzabraços i on l’alçada del seient és baixa,
dificultant la incorporació d’un avi o PMR
(persona amb mobilitat reduïda).
Es troba una font sense elements de subjecció.
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Escales i rampes

Totes les escales i rampes en la via pública del
sector no tenen passamans a les dues bandes.
Només algunes tenen baranes de protecció.
Alguns esglaons tenen ressalt entre l’estesa i
l’alçària. Això s’hauria d’evitar en el disseny
d’una escala perquè pot ocasionar caigudes.
Fins i tot en les obres de recent construcció no
hi ha passamans a ambdós costats en el cas
de les escales i les rampes.
Les petites places i espais lliures tenen escales
d’accés sense passamans; aquests espais
resulten inaccessibles per a PMR (persones
amb mobilitat reduïda).
Han de col·locar-se baranes o passamans a
ambdós costats i la barana existent ha de
prolongar-se

fins

a

0,45

m

abans

del

començament de la rampa.
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Punts perillosos

Com a punts perillosos distingim:
La reixa que es troba al final de l’escala d’accés
a la Plaça del Mil·lenari és un punt perillós ja
que els orificis són majors de 3 cm i un bastó o
el peu d’un nen podrien quedar-hi enganxats i
provocar una caiguda.
Destaquen com a punts perillosos, en varis
sectors de la Vila, els claus que sostenen els
pals de llum. Aquests sobresurten del paviment
i poden passar inadvertits.
Sobre el Carrer de Manlleu hi ha una rampa
amb esglaons, sense passamans ni sòcol ni
barana de protecció.
També sobre el Carrer Sant Roc s’observa un
punt molt perillós en la vorera, amb mal estat
del paviment, que pot causar un accident.
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A pocs metres, sobre el Carrer de Manlleu, part
dels arbres d’un solar sobresurten cap al carrer
i dificulten el trànsit de vianants.
Recordem que no han de trobar-se obstacles
en l’itinerari de vianants a una alçada menor de
2,10 m.
Hi ha un punt conflictiu sobre el Carrer del
Cònsol ja que hi ha varietat d’elements que
bloquegen la vorera i obliguen els vianants a
caminar per la calçada.
Es troben nombrosos pals de senyalització a
l’alçada del pas de vianants. Segons la
Normativa, aquests poden sobresortir a partir
dels 2,10 m d’alçada.
També és un punt perillós l’esglaó aïllat que es
troba sobre el Carrer Sant Roc, que passa
inadvertit pels vianants.
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3.2.6-. Rodalies


Carrers i voreres

En aquest sector, les voreres són amples a
ambdós costats del carrer i el pendent és baix i
mig.
Quasi no hi ha mobiliari urbà en les voreres i
només s’observen bancs sobre el Riu Ges.
També es troben trams de voreres amples amb
arbrat públic. Els escossells sobresurten de les
voreres i prenen l’espai del carrer.


Paviment

La característica principal de la Carretera de
Conanglell

i

la

Ronda

del

Puig

és

la

discontinuïtat de l’itinerari i la inexistència de
voreres.
En molts trams, les voreres estan descuidades,
les plantes silvestres hi creixen i interrompen la
lliure circulació de vianants.

51

Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat



Guals de vianants

Hi ha molt pocs guals de vianants.
S’identifiquen

cruïlles

senyalitzades

en

el

paviment, que no compten amb guals de
vianants.
En la imatge s’observa un gual de vianants
utilitzat també com a gual de vehicles.
També podem observar un model curiós de
gual de vianants amb esglaó.


Mobiliari urbà

No hi ha mobiliari urbà en el sector, aquest
només es concentra en els espais verds.
S’identifiquen els bancs model “romàntic”, amb
un disseny que no inclou recolzabraços i on
l’alçada del seient és baixa, dificultant la
incorporació d’un avi o d’un PMR (persona amb
mobilitat reduïda).
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Pals de llum, rètols i senyalització

Les voreres tenen dimensions correctes (0,90
m o més) però en molts casos estan envaïdes
per arbres o pals de llum mal ubicats.


Escales i rampes

Hi ha escales i rampes en el pont per a
vianants sobre el Riu Ges, sense passamans a
ambdós costats i amb dimensions mínimes
d’amplada de rampa.


Punts perillosos

Hi ha una entrada de vehicles molt perillosa ja
que ocupa part de la circulació de la vorera i
pot passar inadvertida per un vianant.
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3.2.7-. Barri de Montserrat


Carrers i voreres

Els carrers i les voreres d’aquest sector són
molt amples, amb aparcament en filera a
ambdós costats del carrer.
També es troben trams de voreres amples amb
arbrat públic a ambdós costats del carrer.
La ubicació d’aquest arbrat públic respecta
l’espai lliure de circulació de vianants.
Hi ha trams de carrers amb pendent mig i alt.
En la fotografia s’observa la dificultat d’accés
als habitatges, mitjançant esglaons i rampes.
També hi ha trams amb porcions de vorera
amb pendent transversal major al 2% admès
per la Normativa.
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Aquest és el sector on hi ha més presència de
mobiliari urbà particular, flors i arbres, col·locats
pels mateixos veïns.


Paviment

Hi ha tanta varietat de paviments com varietat
de tipologies de voreres.
El paviment emprat és el panot estriat fi i
gruixut, de color gris, blanc i vermell, de 20 x 20
cm.
També hi ha sectors amb panot 9 pastilles color
blanc i vermell.
En les places de nova construcció s’utilitza un
paviment gris llis.
En algunes places hi ha itineraris amb paviment
de llosa gris amb juntes sense reomplir.
Aquest paviment té molts ressalts i resulta
inaccessible.
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Guals de vianants

S’observen

cruïlles

senyalitzades

en

el

paviment, que no tenen guals de vianants.
Existeixen guals de vianants a quasi tot el
sector.

La

majoria

d’aquests

estan

mal

dissenyats i alguns estan mal situats.
En la fotografia s’observa un gual tipus barca
en vorera estreta i amb molt pendent, abastant
tota l’amplada de la vorera, amb senyalització
per a invidents en tota la superfície del gual i
amb paviment de diferent textura i color.
També s’identifiquen guals tipus barca sobre
voreres amples, amb franja de senyalització per
a invidents.
En la Plaça del Carrer de Lluçanès, de recent
construcció, hi ha guals de vianants que
permeten una correcta accessibilitat.
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També hi ha algunes solucions per a guals de
vianants que són veritables punts perillosos ja
que envaeixen la vorera, tenen paviment en
mal estat i constitueixen un obstacle que podria
ocasionar accidents.
Els guals de vianants no tenen un tipus
estàndard aplicat; en molts casos aquests són
producte de la improvisació i de la necessitat
de donar resposta a un problema diari.


Guals de vehicles

Els guals de vehicles estan perfectament
dissenyats per a carrers de gran amplada i no
representen un obstacle per a la circulació de
vianants en aquest sector.


Mobiliari urbà

Les voreres, de generoses dimensions, són
molt apropiades per a la instal·lació de mobiliari
urbà. Tot i així aquest només es troba
concentrat en els espais verds, sobre el Carrer
Bonavista i en les places.
Hi ha varietat de bancs però només alguns
tenen respatller i recolzabraços.

57

Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat

En la imatge s’observa la ubicació poc
afortunada dels contenidors davant de la visual
del banc, així com la impossibilitat d’accedir a
l’indret ja que aquest es troba bloquejat.
També es poden apreciar els diferents models
de bancs en un mateix conjunt.
És recomanable l’adopció d’un model correcte
de banc i incorporar-lo en tota la via pública.
Els nous bancs col·locats en la Plaça del Carrer
de Lluçanès, de recent construcció, tenen
alçada de seient correcte però no tenen
recolzabraços.
Les papereres utilitzades són correctes i en
general es troben ben ubicades.
També, en la Plaça de Joan Maragall, es troba
una font no adaptada ja que el graó no permet
acostar-hi una cadira de rodes i no consta
d’elements de subjecció.
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Escales i rampes

Les places i espais lliures tenen escales
d’accés sense passamans a ambdós costats.
El passamà de l’escala que es mostra en la
fotografia és molt baix i no compleix la funció
de subjecció.


Punts perillosos

En la cantonada del Carrer de Núria i
l’Avinguda de Montserrat hi ha una escala i una
rampa sense barana ni passamans. A més hi
ha una parada d’autobús en el centre de la
vorera.
L’escala és perillosa ja que els esglaons tenen
alçades diferents i poden causar caigudes.
Entre l’Avinguda de Montserrat i el Carrer de
Moreta hi ha un esglaó aïllat sense contrast de
color, que pot passar inadvertit pels vianants.
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En la Plaça de Joan Maragall hi ha una reixa
que es considera punt conflictiu ja que té orificis
majors de 3 cm i un bastó o el peu d’un nen
podrien quedar-hi enganxats.
Sobre el Carrer d’Espadamala, davant de les
vies del FFCC, hi ha un punt molt perillós ja
que la vorera s’interromp, obligant als vianants
a caminar pel carrer.
En el mateix lloc s’identifica una entrada de
vehicles, l’accés a un habitatge i un pal de llum
amb un senyal que interromp el mínim espai en
la vorera.
Uns

metres

més

endavant,

la

vorera

s’interromp bruscament i trobem un punt sense
barana on es podrien ocasionar accidents.
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4. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

S’adjunten:
Plànol 4: Estudi de voreres.
Plànol 5: Estat del paviment i punts perillosos.
Plànol 6A: Passos de vianants.
Plànol 6B: Passos de vianants.
Plànol 6C: Passos de vianants.
Plànol 6D: Passos de vianants.
Plànol 7: Elements i mobiliari urbà.
Plànol 7A: Elements i mobiliari urbà.
Plànol 7B: Elements i mobiliari urbà.
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ALTRES GUALS SENSE INVIDENTS
ALTRES GUALS RESSALT INVIDENTS
SEMÀFOR NO ADAPTAT
CODI DE COLORS
GUAL EN CONSTRUCCIÓ
GUAL BEN DISSENYAT I MAL UBICAT
GUAL BEN DISSENYAT I UBICAT
GUAL SENSE PAVIMENT D'INVIDENTS
GUAL MAL DISSENYAT I UBICAT
GUAL MAL DISSENYAT
INEXISTÈNCIA DE GUAL

.
PLATAFORMA ÚNICA EXISTENT
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PASSOS DE VIANANTS
PERCENTATGE
4
SENSE INVIDENTS 36
BEN DISSENYAT
I MAL UBICAT

4

2,5%
0,3%

0,3%

EN CONSTRUCCIÓ

10 0,7% BEN DISSENYAT
I BEN UBICAT

9,2%

MAL DISSENYAT
I MAL UBICAT

13,2%

134

MAL DISSENYAT
I BEN UBICAT

191

1071

INEXISTÈNCIA

73,9%

4
36
4
10
134
191
1071
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PLÀNOL 6D
PASSOS DE VIANANTS
AMB RESSALT, PROTECCIÓ I INVIDENTS
GUAL 120
GUAL 120 SENSE PROTECCIÓ LATERAL
GUAL 120 AMB RESSALT
GUAL 120 SENSE INVIDENTS
GUAL 120 PROT. LATERAL RESSALT
GUAL 120 PROT. LATERAL INVID.
GUAL 120 RESSALT INVID.
GUAL 120 PROT. LATERAL RESSALT INVID.
GUAL BARCA
GUAL BARCA AMB RESSALT
GUAL BARCA SENSE INVIDENTS
GUAL BARCA RESSALT INVIDENTS
VORERA DEPRIMIDA
VORERA DEPRIMIDA AMB RESSALT
VORERA DEPRIMIDA SENSE INVIDENTS
VORERA DEPRIMIDA RESSALT INVIDENTS
ALTRES GUALS
ALTRES GUALS AMB RESSALT
ALTRES GUALS SENSE INVIDENTS
ALTRES GUALS RESSALT INVIDENTS
SEMÀFOR NO ADAPTAT
CODI DE COLORS
GUAL EN CONSTRUCCIÓ
GUAL BEN DISSENYAT I UBICAT
GUAL MAL DISSENYAT I UBICAT
GUAL MAL UBICAT
GUAL MAL DISSENYAT
INEXISTÈNCIA DE GUAL

.
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PASSOS DE VIANANTS
PERCENTATGE
BEN DISSENYAT
I BEN UBICAT
EN CONSTRUCCIÓ

10
4

0,7%
0,3%

MAL DISSENYAT

9,2% I MAL UBICAT
4

134

BEN DISSENYAT

0,3% I MAL UBICAT

MAL DISSENYAT

15,7% I BEN UBICAT
227

1071

QUANTITAT
4
10

73,9%
INEXISTÈNCIA

134
4
227
1071

1450

PLA D'ACCESSIBILITAT DE TORELLÓ
PLÀNOL 6D/1
PASSOS DE VIANANTS
AMB RESSALT, PROTECCIÓ I INVIDENTS
GUAL 120
GUAL 120 SENSE PROTECCIÓ LATERAL
GUAL 120 AMB RESSALT
GUAL 120 SENSE INVIDENTS
GUAL 120 PROT. LATERAL RESSALT
GUAL 120 PROT. LATERAL INVID.
GUAL 120 RESSALT INVID.
GUAL 120 PROT. LATERAL RESSALT INVID.
GUAL BARCA
GUAL BARCA AMB RESSALT
GUAL BARCA SENSE INVIDENTS
GUAL BARCA RESSALT INVIDENTS
VORERA DEPRIMIDA
VORERA DEPRIMIDA AMB RESSALT
VORERA DEPRIMIDA SENSE INVIDENTS
VORERA DEPRIMIDA RESSALT INVIDENTS
ALTRES GUALS
ALTRES GUALS AMB RESSALT
ALTRES GUALS SENSE INVIDENTS
ALTRES GUALS RESSALT INVIDENTS
SEMÀFOR NO ADAPTAT
CODI DE COLORS
GUAL EN CONSTRUCCIÓ
GUAL BEN DISSENYAT I UBICAT
GUAL MAL DISSENYAT I UBICAT
GUAL MAL UBICAT
GUAL MAL DISSENYAT
INEXISTÈNCIA DE GUAL

.
PLATAFORMA ÚNICA EXISTENT
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PLA D'ACCESSIBILITAT DE TORELLÓ
PLÀNOL 6D/2
PASSOS DE VIANANTS
AMB RESSALT, PROTECCIÓ I INVIDENTS
GUAL 120
GUAL 120 SENSE PROTECCIÓ LATERAL
GUAL 120 AMB RESSALT
GUAL 120 SENSE INVIDENTS
GUAL 120 PROT. LATERAL RESSALT
GUAL 120 PROT. LATERAL INVID.
GUAL 120 RESSALT INVID.
GUAL 120 PROT. LATERAL RESSALT INVID.
GUAL BARCA
GUAL BARCA AMB RESSALT
GUAL BARCA SENSE INVIDENTS
GUAL BARCA RESSALT INVIDENTS
VORERA DEPRIMIDA
VORERA DEPRIMIDA AMB RESSALT
VORERA DEPRIMIDA SENSE INVIDENTS
VORERA DEPRIMIDA RESSALT INVIDENTS
ALTRES GUALS
ALTRES GUALS AMB RESSALT
ALTRES GUALS SENSE INVIDENTS
ALTRES GUALS RESSALT INVIDENTS
SEMÀFOR NO ADAPTAT
CODI DE COLORS
GUAL EN CONSTRUCCIÓ
GUAL BEN DISSENYAT I UBICAT
GUAL MAL DISSENYAT I UBICAT
GUAL MAL UBICAT
GUAL MAL DISSENYAT
INEXISTÈNCIA DE GUAL

.
PLATAFORMA ÚNICA EXISTENT

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

PLA D'ACCESSIBILITAT DE TORELLÓ
PLÀNOL 7
ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ
ELEMENTS URBANS
ESCOSSELL
ARBRE
ESCALES
RAMPA
PAVIMENT
DESNIVELL-RESSALT
TAPA
REIXA
ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ
TELÈFON
BÚSTIA
RELLOTGE ZONA BLAVA
SERVEIS ADAPTAT
PAL BUS
BAR QUIOSC
PIM
RÈTOL
SENYAL DE TRÀNSIT
SEMÀFOR
ARMARI D'INSTAL·LACIONS
BÀCUL
PAL DE LLUM O TELÈFON
PAPERERA
FITÓ
JARDINERA
BARANA
PASSAMÀ
BANC
CONTENIDOR
FONT
PARQUING
LLUM AL TERRA
PLANT PUNXEN
SÒCOL
PAS DE VIANANTS
JOCS INFANTILS
HIDRANT
RECOLZAMENT BICI
QUIOSC O.N.C.E.
VORADA
MARQUESINA
GUAL DE VEHICLES
GUAL 20/40/60
GUAL BARCA
GUAL ALTRES
CODI DE COLORS
ELEMENT MAL DISSENYAT I UBICAT
ELEMENT MAL UBICAT
ELEMENT MAL DISSENYAT
INEXISTÈNCIA D'ELEMENT
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PLA D'ACCESSIBILITAT DE TORELLÓ
PLÀNOL 7/1
ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ
ELEMENTS URBANS
ESCOSSELL
ARBRE
ESCALES
RAMPA
PAVIMENT
DESNIVELL-RESSALT
TAPA
REIXA
ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ
TELÈFON
BÚSTIA
RELLOTGE ZONA BLAVA
SERVEIS ADAPTAT
PAL BUS
BAR QUIOSC
PIM
RÈTOL
SENYAL DE TRÀNSIT
SEMÀFOR
ARMARI D'INSTAL·LACIONS
BÀCUL
PAL DE LLUM O TELÈFON
PAPERERA
FITÓ
JARDINERA
BARANA
PASSAMÀ
BANC
CONTENIDOR
FONT
PARQUING
LLUM AL TERRA
PLANT PUNXEN
SÒCOL
PAS DE VIANANTS
JOCS INFANTILS
HIDRANT
RECOLZAMENT BICI
QUIOSC O.N.C.E.
VORADA
MARQUESINA
GUAL DE VEHICLES
GUAL 20/40/60
GUAL BARCA
GUAL ALTRES
CODI DE COLORS
ELEMENT MAL DISSENYAT I UBICAT
ELEMENT MAL UBICAT
ELEMENT MAL DISSENYAT
INEXISTÈNCIA D'ELEMENT

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

PLA D'ACCESSIBILITAT DE TORELLÓ
PLÀNOL 7/2
ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ
ELEMENTS URBANS
ESCOSSELL
ARBRE
ESCALES
RAMPA
PAVIMENT
DESNIVELL-RESSALT
TAPA
REIXA
ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ
TELÈFON
BÚSTIA
RELLOTGE ZONA BLAVA
SERVEIS ADAPTAT
PAL BUS
BAR QUIOSC
PIM
RÈTOL
SENYAL DE TRÀNSIT
SEMÀFOR
ARMARI D'INSTAL·LACIONS
BÀCUL
PAL DE LLUM O TELÈFON
PAPERERA
FITÓ
JARDINERA
BARANA
PASSAMÀ
BANC
CONTENIDOR
FONT
PARQUING
LLUM AL TERRA
PLANT PUNXEN
SÒCOL
PAS DE VIANANTS
JOCS INFANTILS
HIDRANT
RECOLZAMENT BICI
QUIOSC O.N.C.E.
VORADA
MARQUESINA
GUAL DE VEHICLES
GUAL 20/40/60
GUAL BARCA
GUAL ALTRES
CODI DE COLORS
ELEMENT MAL DISSENYAT I UBICAT
ELEMENT MAL UBICAT
ELEMENT MAL DISSENYAT
INEXISTÈNCIA D'ELEMENT

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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5. CONCLUSIÓ I RECOMANACIONS



Carrers i voreres

L’estudi general de voreres rebel·la que el 58 % d’aquestes són amples (> 1,40 m
d’amplada) i per tant ideals des del punt de vista de l’accessibilitat.
En el gràfic es mostra l’amplada de les voreres i els seus percentatges:

PLATAFORMA ÚNICA EXISTENT

6,5%
OBRES
CAMÍ DE TERRA

4,5%
INEXISTÈNCIA DE VORERA

13,5%

2,2%

AMPLADA DE CARRER < 5,80
m

0,6%
VORERA < 0,90 m

3,8%

VORERA >1,40 m

57,7%

VORERA ENTRE 0,90 i
1,40 m

11,1%

També cal fer referència a que la gran majoria d’aquestes voreres deixen de ser útils
per a l’ús urbà quan s’emplaça el mobiliari, especialment en el cas de les instal·lacions
d’electricitat o de telèfon.
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També s’identifiquen en el casc antic i en els diferents sectors estudiats, nombroses
plataformes úniques (representen el 7% del total) i carrers amb dimensions menors de
5,80 m d’amplada, és a dir, carrers amb potencial per ser plataformes úniques.

En tots els casos s’ha de tenir especial cura en la col·locació del mobiliari urbà de
manera que no interrompi les voreres i s’han d’unir esforços per aconseguir que les
diferents jurisdiccions no es sobreposin entre elles i que en canvi, puguin treballar
plegades amb l’objectiu d’aconseguir una ciutat millor.
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Un problema que es repeteix amb freqüència i que representa un 13% sobre el total de
les voreres de la Vila, és la inexistència de voreres. Aquest problema es concentra al
llarg dels marges i de les barreres de la Vila, sobre les vies del FFCC, els marges del
Riu Ges i la Ronda del Puig.

En el gràfic es mostra l’estat de les voreres i el seus percentatges:

Bon Estat
Pendent transversal
Mal Estat

Finalment es recomanen, allà on sigui possible, voreres de 1,40 m d’amplada de pas
mínim que permeten una circulació còmoda.
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Paviments

Respecte al paviment, és important que s’utilitzi sempre el mateix tipus amb la fi
d’aconseguir una homogeneïtat que doni més claredat als vianants, en especial a les
persones amb problemes de visió.



Guals de vianants

Hi ha un gran percentatge de sectors amb inexistència de guals de vianants.

Existència de guals de vianants
Inexistència de guals de vianants
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A continuació es presenten els problemes que més es repeteixen quant a guals de
vianants:
−

Gual tipus barca situat en voreres estretes que no permeten el gir d’una cadira de
rodes de 1,50 m de diàmetre sobre una superfície plana.

− Gual tipus barca o tipus 120 sense protecció lateral.

−

Senyalització per a invidents amb criteris diferents.
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En el cas de la senyalització per a invidents, la diferenciació de paviments ha de
marcar-se segons el cas, com es mostra en el següent gràfic:
DI. FÇ.
DI. FÇ.

DI.EL.

RECOM. 140

RECOM. 140CM

80 / 120CM

A continuació es mostren els percentatges de tipus de problemes de guals de vianants:
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Mobiliari urbà

El problema principal a la Vila és la manca d’identitat del mobiliari urbà. S’utilitza una
gran varietat de models de mobiliari, en especial quant a models de bancs.

També s’identifiquen varietat de models de papereres i diferents criteris de col·locació.
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Finalment s’ha de treballar en la difusió del Pla i en l’educació cívica de tots els
habitants de la Vila per tal de fomentar conductes de convivència que beneficiaran a
tothom.
És llavors quan l’accessibilitat requereix una major sensibilitat i educació perquè no
implica només a persones amb mobilitat reduïda sinó a l’ús i gaudi diari per part de tots
els habitants de la Vila.
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6. PROPOSTA GENERAL

6.1 CRITERIS DE LA PROPOSTA
La proposta general és una conclusió del treball de camp i està estretament
relacionada amb el plànol de l’estat actual de les voreres del municipi.
La seva finalitat és posar de manifest quines serien les actuacions necessàries en tots
els carrers del municipi, encara que no siguin objecte d’una actuació prioritària.
El plànol defineix les següents propostes:


Ampliació o construcció de voreres:

La Normativa considera voreres a ampliar o a construir aquelles que són inferiors als
0,90 m d’amplada.
Tanmateix, recomanem que les voreres entre 0,90 i 1,40 m també siguin objecte de
reconstrucció.
Ens referim a que es reconstrueixi i no s’ampliï, donat que és difícil que els afegits
puguin conformar una vorera en condicions.



Proposta de reubicació d’elements:

Les voreres definides per aquesta proposta tenen una amplada suficient però poden
tenir elements de mobiliari urbà mal ubicats o mal dissenyats que cal rectificar.
L’amplada suficient d’una vorera no implica que aquesta no pugui tenir defectes en el
seu paviment, desnivells o ressalts.
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Proposta de plataforma única:

Aquesta proposta demana disposar tot el carrer a un mateix nivell, suprimint voreres.
La proposta recull com a carrers de plataforma única els que tenen una amplada
inferior a 5,80 m; malgrat tot s’aconsella estudiar l’aplicació a altres carrers ja que
l’anivellament d’un carrer suposa la supressió de la barrera arquitectònica que
conformen les voreres.



Carrers de plataforma única existent:

Els carrers existents de plataforma única ens ajuden a configurar una xarxa de carrers
per a vianants juntament amb les plataformes úniques proposades, que permeti originar
recorreguts i zones per als vianants. En molts casos les plataformes úniques són
objecte de reubicació d’elements.



Proposta d’urbanització:

Els camins de terra no asfaltats i sense voreres són objecte d’aquesta proposta que es
pot consolidar com una plataforma única o un carrer amb voreres.



Carrer en obres:

Els carrers en vies de construcció on no es poden apreciar les proporcions de les
amplades de vorera, resten fora d’estudi.

81

Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat

En el gràfic es mostra un resum de la proposta amb els corresponents percentatges:

URBANITZACIÓ

4,4%
OBRES

2,4%

CONSTRUCCIÓ O
AMPLIACIÓ DE
VORERES

4,8%

CONSTRUCCIÓ DE
PLATAFORMA ÚNICA

AMPLIACIÓ DE VORERES
(RECOMANACIÓ)

0,8%

13,9%

PLATAFORMA
ÚNICA
EXISTENT

1,3%

REUBICACIÓ
D'ELEMENTS

72,4%

S’adjunta plànol 8: Proposta general.
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PLÀNOL 8
PROPOSTA GENERAL
Obres
Urbanització
Construcció o ampliació de voreres
Ampliació de voreres (Recomanació)
Reubicació d'elements
Plataforma única existent (Reubicació d'elements)
Construcció de plataforma única

Ampliació o construcció de voreres:
La Normativa considera voreres a ampliar o a construir aquelles
que són inferiors als 0,90 m d'amplada.
Tanmateix, recomanem que las voreres entre 0,90 i 1,40 m també
ha de ser objecte de reconstrucció.
Ens referim a que es reconstrueixi i no s'ampliï, donat que és difícil
que els afegits puguin conformar una vorera en condicions.
Proposta de reubicació d'elements:
Les voreres definides per aquesta proposta tenen una amplada
suficient però poden tenir elements de mobiliari urbà mal ubicats o
mal dissenyats que cal rectificar.
L'amplada suficient d'una vorera no implica que aquesta no pugui
tenir defectes en el seu paviment, desnivells o ressalts.
Proposta de plataforma única:
Aquesta proposta demana disposar tot el carrer a un mateix nivell,
suprimint voreres.
La proposta recull com a carrers de plataforma única els que tenen
una amplada inferior a 5,80 m; malgrat tot s'aconsella estudiar
l'aplicació a altres carrers ja que l'anivellament d'un carrer suposa la
supressió de la barrera arquitectònica que confo
Carrers de plataforma única existent:
Els carrers existents de plataforma única no són fruit òbviament d'una
proposta, però ens ajuden a configurar una xarxa de carrers per a
vianants juntament amb els proposats, que permeti originar
recorreguts i zones per als vianants.
Proposta d'urbanització:
Els camins de terra no asfaltats i sense voreres són objecte d'aquesta
proposta que es pot consolidar com una plataforma única o un carrer
amb voreres.
Carrer en obres:
Els carrers en vies de construcció on no es poden apreciar les
proporcions de les amplades de vorera, resten fora d'estudi.

PROPOSTA
PERCENTATGE
URBANITZACIÓ

4,4%
OBRES

2,4%

CONSTRUCCIÓ O
AMPLIACIÓ DE
VORERES

4,8%

CONSTRUCCIÓ DE
PLATAFORMA ÚNICA

AMPLIACIÓ DE
VORERES
(RECOMANACIÓ)

0,8%

13,9%

PLATAFORMA
ÚNICA
EXISTENT

1,3%

REUBICACIÓ
D'ELEMENTS

72,4%
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7. FASE PRIORITÀRIA

7.1 CRITERIS DE PRIORITZACIÓ
La fase prioritària s’ha dissenyat a partir de la reunió amb els tècnics municipals i
polítics, la informació recollida en la fase de treball de camp i l’anàlisi i posterior
verificació de la informació.
La superposició d'aquestes dades, conjuntament amb els principals centres d'interès de
la població (edificis municipals, de serveis, centres docents, places i parcs, etc.), ha
permès traçar una xarxa de carrers que caldrà adaptar.
Per establir les zones d’actuació, s’ha donat prioritat als carrers de més volum de
circulació vianant, densitat de comerç i centralitat on es concentra la major part
d’equipaments i centres d’interès de la població, sense oblidar els eixos que permeten
que l’adaptació sigui coherent amb l’estructura del nucli urbà.

S’adjunten:
Plànol 9: Fase Prioritaria.
Plànol 10: Passos de vianants.
Plànol 11: Elements i mobiliari urbà.
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PLA D'ACCESSIBILITAT DE TORELLÓ
PLÀNOL 9 - FASE PRIORITÀRIA
PRIORITZACIÓ
Fase prioritària

FASE PRIORITÀRIA
CRITERIS DE PRIORITZACIÓ
La fase prioritària s'ha dissenyat a partir de la reunió amb els tècnics
municipals i polítics, la informació recollida en la fase de treball de
camp i l'anàlisi i posterior verificació de la informació.
La superposició d'aquestes dades, conjuntament amb els principals
centres d'interès de la població (edificis municipals, de serveis,
centres docents, places i parcs, etc.), ha permès traçar una xarxa
de carrers que caldrà adaptar.
Per establir les zones d'actuació, s'ha donat prioritat als carrers de
més volum de circulació vianant, densitat de comerç i centralitat on
es concentra la major part d'equipaments i centres d'interès de la
població, sense oblidar els eixos que permeten que l'adaptació sigui
coherent amb l'estructura del nucli urbà.

TRAMS ANALITZATS
PERCENTATGE

FASE PRIORITÀRIA (Trams
Pressupostats)

10%

90%

PLA D'ACCESSIBILITAT DE TORELLÓ
PLÀNOL 10 - FASE PRIORITÀRIA
PASSOS DE VIANANTS
GUALS PEATONALS
GUAL 120
GUAL 120 SENSE PROTECCIÓ LATERAL
GUAL 120 AMB RESSALT
GUAL 120 SENSE INVIDENTS
GUAL 120 PROT. LATERAL RESSALT
GUAL 120 PROT. LATERAL INVID.
GUAL 120 RESSALT INVID.
GUAL 120 PROT. LATERAL RESSALT INVID.
GUAL BARCA
GUAL BARCA AMB RESSALT
GUAL BARCA SENSE INVIDENTS
GUAL BARCA RESSALT INVIDENTS
VORERA DEPRIMIDA
VORERA DEPRIMIDA AMB RESSALT
VORERA DEPRIMIDA SENSE INVIDENTS
VORERA DEPRIMIDA RESSALT INVIDENTS
ALTRES GUALS
ALTRES GUALS AMB RESSALT
ALTRES GUALS SENSE INVIDENTS
ALTRES GUALS RESSALT INVIDENTS
SEMÀFOR NO ADAPTAT
CODI DE COLORS
GUAL BEN DISSENYAT I UBICAT
GUAL MAL DISSENYAT I UBICAT
GUAL MAL UBICAT
GUAL MAL DISSENYAT
INEXISTÈNCIA DE GUAL
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PASSOS DE VIANANTS - FASE PRIORITÀRIA
PERCENTATGE

INEXISTÈNCIA

78,2%

BEN
DISSENYAT
I UBICAT

2,4%
MAL DISSENYAT I
UBICAT

10,3%
MAL UBICAT

0,4%
MAL DISSENYAT

8,7%

PLA D'ACCESSIBILITAT DE TORELLÓ
PLÀNOL 11 - FASE PRIORITÀRIA
ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ
ELEMENTS URBANS
ESCOSSELL
ARBRE
ESCALES
RAMPA
PAVIMENT
DESNIVELL-RESSALT
TAPA
REIXA
ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ
TELÈFON
BÚSTIA
RELLOTGE ZONA BLAVA
SERVEIS ADAPTAT
PAL BUS
BAR QUIOSC
PIM
RÈTOL
SENYAL DE TRÀNSIT
SEMÀFOR
ARMARI D'INSTAL·LACIONS
BÀCUL
PAL DE LLUM O TELÈFON
PAPERERA
FITÓ
JARDINERA
BARANA
PASSAMÀ
BANC
CONTENIDOR
FONT
PARQUING
LLUM AL TERRA
PLANT PUNXEN
SÒCOL
PAS DE VIANANTS
JOCS INFANTILS
HIDRANT
RECOLZAMENT BICI
QUIOSC O.N.C.E.
VORADA
MARQUESINA
GUAL DE VEHICLES
GUAL 20/40/60
GUAL BARCA
GUAL ALTRES
CODI DE COLORS
ELEMENT MAL DISSENYAT I UBICAT
ELEMENT MAL UBICAT
ELEMENT MAL DISSENYAT
INEXISTÈNCIA DE ELEMENT
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7.2 PROPOSTA DE LA FASE PRIORITÀRIA
S’adjunta plànol 12: Proposta de la Fase Prioritària.
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PLÀNOL 12 - FASE PRIORITÀRIA
PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
Construcció o ampliació de voreres
Ampliació de voreres (Recomendació)
Reubicació d'elements
Construcció de plataforma única
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8. ESTRATÈGIES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA

8.1 MANTENIMENT
Totes aquelles actuacions que es puguin fer a través de partides de manteniment, com
poden ser alguns dels elements que esdevenen greus obstacles en la via pública i en
els que és necessària una actuació ràpida, caldria prioritzar-les sense haver d’esperar a
una millora del tram o carrer com seria el cas de :


Mobiliari urbà.



Elements de mobiliari urbà.



Guals de vianants amb ressalt o sense protecció.

8.2 PROGRAMES D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
Tots els carrers que estan inclosos en programes d’actuació municipal, caldria revisarlos i comprovar que l’actuació prevista incorpori o compleixi els criteris generals del Pla
d’Accessibilitat i en el cas de ser així, es refarien els trets generals, mantenint-los en el
Programa d’Actuació Municipal però amb criteris d’accessibilitat correctes.

8.3 ACTUACIONS PRÒPIES D’ACCESSIBILITAT
L’Ajuntament es compromet a refer tots els trams o carrers que estan inclosos en el Pla
d’Accessibilitat en el període de temps marcat, depenent de les seves possibilitats.
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8.4 CONVENIS
Quan es fa necessària una actuació per part de les companyies de serveis, és
important intervenir en el mateix moment, arribant a un acord entre les parts
involucrades ja que normalment les actuacions dutes a terme per aquestes companyies
suposen una modificació de la via pública, com el soterrament de línies o la
incorporació de fibra òptica i per tant, s’han de refer aquells trams seguint els criteris
d’accessibilitat en la via pública.
També s’han de preveure, en els casos en què correspongui, actuacions conjuntes
amb altres administracions.
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9. COMPLEMENTS DEL PLA

Com s’ha dit anteriorment, un Pla de Ciutat per a Tothom és un pla particularitzat i
adequat a cada ciutat, tenint en compte en detall l’estat actual de la mateixa i preveient
el seu desenvolupament futur.
Per això és necessària una formació adequada dirigida als responsables de dur-lo a
terme, autoritats i tècnics municipals.
També és fonamental la tutela de les principals intervencions que es duguin a terme en
una primera instància, amb consultes periòdiques de casos especials, com serien els
nous projectes o els casos molt complexos.
Com s’ha vist en el diagnòstic, és important treballar des de l’Ajuntament per enfortir la
consciència cívica dels ciutadans i dels responsables d’institucions públiques, privades,
educadors i docents responsables de l’educació per tal de sensibilitzar a tothom sobre
la importància de l’accessibilitat en la ciutat.
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Documentació gràfica:
Plànol 13: Trams pressupostats
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1. INTRODUCCIÓ

La participació ciutadana és avui dia un requisit indispensable de la democràcia local.
Els aspectes relacionats amb problemes de la qualitat de vida augmenten i es fan més
complexos en funció del creixement de la ciutat, al mateix temps que augmenten les
demandes de benestar social dels usuaris de la ciutat.
Aquestes demandes han d’estar clarament expressades i han de representar els
diferents grups socials sense cap mena de discriminació.
Entre els objectius de la participació ciutadana és desitjable que s’aconsegueixi
involucrar als ciutadans i ciutadanes en la definició de plans i projectes, execució
d’obres i gestió de serveis municipals, multiplicar els canals de comunicació govern ciutadà, promoure la iniciativa i orientar les energies socials cap a objectius d’interès
col·lectiu i instal·lar amb constància el debat sobre els temes d’interès ciutadà, creant
una relació entre ciutadans, associacions i govern.
La participació ciutadana exerceix una funció educadora, desenvolupant la consciència
cívica dels veïns i la corresponsabilitat davant les debilitats i les oportunitats de la
ciutat.
D’altra banda, la participació ciutadana legitima el procés de les actuacions dels
governs, de manera que no siguin decisions unilaterals i sense consens que després
podran ser vetades pel ciutadà a més del malbaratament de recursos econòmics que
poden comportar.
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2. METODOLOGIA

La jornada de participació ciutadana es va realitzar a partir d’una convocatòria feta per
l’Ajuntament, en la que varen assistir ciutadans i ciutadanes de Torelló.
Es va procedir a explicar què és el Pla d’Accessibilitat:


Quina és la seva utilitat.



Conceptes bàsics que el defineixen.



Qui intervé.



Quins aspectes de la ciutat s’analitzen.



Quin és l’interès en la participació dels usuaris.



Com fer l’aportació individual: que el resultat de la proposta s’adeqüi no només a les
normatives sinó també a les demandes de l’usuari, que en definitiva és qui millor
coneix la ciutat. També es varen establir les pautes, els terminis de lliurament i les
formes de comunicació posterior per conèixer els resultats del treball.

Essent el Pla un instrument pedagògic, es va treballar amb suport d’imatges per
exemplificar i posteriorment va haver una sessió de preguntes per ampliar expectatives
de la gent present en la reunió.
Es va proveir als assistents de plànols de la ciutat i es va convidar a treballar sobre els
mateixos, a més de la possibilitat d’aportar escrits, fotografies i dibuixos.
Aquesta informació es transcriu en aquest volum, es classifica i es dóna resposta a
cada problemàtica o grup de problemàtiques que aborden temes desenvolupats en
aquest estudi.
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3. SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

3.1 FITXES DELS PARTICIPANTS
La reunió de participació ciutadana va tenir repercussió, la gent no només va assistir a
la convocatòria sinó que també va intervenir en la mateixa. Tot i així, en la segona
etapa en la que es proposava l’aportació d’escrits, fotografies i dibuixos per a una millor
reciprocitat, la participació fou molt escassa.
A continuació es transcriu la totalitat de les aportacions recollides per l’Ajuntament i
amb les que proposem treballar.

1. Pepi Magro
a) A l’escala d’entrada de l’IES Cirvianum no hi ha Barana.
2. Dolors Molera i Carme Vinyeta
a) Av. Generalitat, 15: arbres molt inclinats, quan passes toques amb el cap.
b) C. de la Pau: a l’entrada del carrer hi ha unes reixes amb forats grans.
c) C. del Pont: davant de Can Perarnau el semàfor està al mig de la vorera,
també hi ha una barbacana i no es passa amb paraigües.
d) Pl. Germà Donat: Cantonada c. Collsacabra: a la vorera hi ha regols mal
posats i et fa entrebancar.
e) La vorera del C. Enric Prat de la Riba, després del trencat del C. Cooperativa,
està en molt males condicions.
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3. Carles Molas Calsina
a) El menyspreu de conductors en passos de vianants.
b) L’alta velocitat de vehicles en vies públiques (exemple Camí Nou de Can
Parrilla).
c) El poc respecte als estacionaments per a disminuïts.
d) Les bombones de butà per canviar, en voravies molt estretes (exemple C.
Rocaprevera.)
e) La rampa d’accés a la Biblioteca Dos Rius dóna a una entrada sempre
tancada.
4. Remei Vela Rodríguez
a) La porta del nou ambulatori costa d’obrir.
b) Les tapes de molts clavegueram patinen.
c) Al cementiri hi ha escales sense baranes.
d) Calen dues places d’aparcament per a disminuïts al nou ambulatori.
5. Josefa Magro Vela
a) La Policia Local no està al cas de tota la normativa sobre les targetes
d’aparcament per a disminuïts.
b) Cal que en els aparcaments per a disminuïts hi hagi el senyal dret, ja que
només estan pintats al terra.

8

Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat

4. CLASSIFICACIÓ DE PROBLEMÀTIQUES DETECTADES EN ELS
INFORMES

A continuació s’agrupen, d’acord amb els apartats que analitza el Pla d’Accessibilitat,
les participacions dels veïns.
Com els informes de cada participant tenen múltiples observacions, s’ha adoptat com a
criteri la següent numeració:
1a), en la que l’1 és el número de la fitxa i identifica cada informe, i la lletra a
correspon a l’ordre de la problemàtica a cada fitxa.

4.1 VIA PÚBLICA
2.a) Av. Generalitat 15: arbres molt inclinats, quan passes toques amb el cap.
2.b) C. de la Pau: a l’entrada del carrer hi ha unes reixes amb forats grans.
2.c) C. del Pont davant de Can Perarnau: el semàfor està al mig de la vorera, també hi
ha una barbacana i no es passa amb paraigües.
2.d) Pl. Germà Donat: Cantonada c. Collsacabra: a la vorera hi ha regols mal posats i
et fa entrebancar.
2.e) La vorera del C. Enric Prat de la Riba, després del trencat del C. Cooperativa, està
en molt males condicions.
3.d) Les bombones de butà per canviar, en voravies molt estretes (exemple C.
Rocaprevera.).
4.b) Les tapes de molts clavegueram patinen.
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En el punt 2.a) considerem que els arbres que es troben sobre l’Avinguda de la
Generalitat no presenten problemes seriosos. Tot i així, en l’estudi dels sectors de
Torelló (Capítol 3.2 del Volum III del Pla), en l’apartat corresponent al Casc Antic –
Centre Urbà Nord es recomana la revisió i el manteniment periòdic de plantes i arbres
perquè no obstrueixin la circulació dels vianants.

Els punts 2.b) i 4.b) es contemplen àmpliament al llarg del Volum III, quant a tapes i
reixes. En els plànols 7, 7/1 i 7/2, d’elements i mobiliari urbà, es poden observar els
elements mal ubicats i mal dissenyats. A més, en el plànol 5, de l’estat del paviment i
punts perillosos, també estan contemplades les reixes que suposen un risc d’accident
per als vianants. De la mateixa manera, en l’estudi dels sectors de Torelló (Capítol 3.2
del Volum III del Pla), es poden trobar referències a aquest tema en els diferents
sectors del municipi.
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El punt 2.c) serà verificada a la brevetat.
En el punt 2.d) no s’entén el mot “regols”, tot i així, en el plànol 7/2, d’elements i
mobiliari urbà, es poden observar els elements mal ubicats i mal dissenyats que es
troben en la Plaça Germà donat i es pot trobar més informació en l’estudi dels sectors
de Torelló (Capítol 3.2 del Volum III del Pla), en l’apartat corresponent al Casc Antic –
Centre Urbà Sud.
El punt 2.e) està contemplat en la recollida de dades en la via pública reflectida el
plànol 5, de l’estat del paviment i punts perillosos i en el plànol 7/2, d’elements i
mobiliari. També es menciona en l’estudi dels sectors de Torelló (Capítol 3.2 del
Volum III del Pla), en l’apartat corresponent al Casc Antic – Centre Urbà Sud.
El punt 3.d), referent a la vorera estreta en el Carrer Rocaprevera, està contemplat en
el plànol 4, d’estudi de voreres i en el plànol 8, de proposta general. Quant a la
ubicació de les bombones de butà, així com també de qualsevol altre element que
envaeixi la lliure circulació de vianants, se’n fa una constant menció al llarg de Volum III
del Pla d’Accessibilitat del municipi.

4.2 TRANSPORT
4.d) Calen dues places d’aparcament per a disminuïts al nou ambulatori.
5.a) La Policia Local no està al cas de tota la normativa sobre les targetes
d’aparcament per a disminuïts.
5.b) Cal que en els aparcaments per a disminuïts hi hagi el senyal dret, ja que només
estan pintats al terra.
Es verificarà en el VOL V - TRANSPORT
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4.3 EDIFICIS
1.a) A l’escala d’entrada de l’IES Cirvianum no hi ha barana.
3.e) La rampa d’accés a la Biblioteca Dos Rius dóna a una entrada sempre tancada.
4.a) La porta del nou ambulatori costa d’obrir.
4.c) Al cementiri hi ha escales sense baranes.
Es verificarà en el VOL IV - EDIFICACIÓ

4.4 ALTRES
3.a) El menyspreu de conductors en passos peatonals.
3.b) L’alta velocitat de vehicles en vies públiques (exemple Camí Nou de Can Parrilla).
3.c) El poc respecte als estacionaments per a disminuïts.
Aquestes inquietuds, si bé són vàlides, no s'inclouen puntualment en el diagnòstic del
Pla d’Accessibilitat, no obstant això, es comenten en la pàg. 80 del VOL III, Cap. 5.
CONCLUSIÓ I RECOMANACIONS.
Pensem que un correcte disseny de l'espai públic no serveix de res si no es treballa
conjuntament sobre l’educació ciutadana per millorar la vida diària de tota la població.
S’ha de treballar en la difusió del Pla i en l’educació cívica de tots els habitants de la
Vila per tal de fomentar conductes de convivència que beneficiaran a tothom.
És llavors quan l’accessibilitat requereix una major sensibilitat i educació perquè no
implica només a persones amb mobilitat reduïda sinó a l’ús i el gaudir diàriament per
part de tots els habitants de la Vila.
També s’han d’unir esforços per aconseguir que les diferents jurisdiccions no se
sobreposin entre elles i que en canvi, puguin treballar plegades amb l’objectiu
d’aconseguir una ciutat millor.
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