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1. INTRODUCCIÓ
1.1

ENCÀRREC

L’Ajuntament de Mediona demana a Col·lectiu Punt 6 SCCL com expertes en Arquitectura i
Urbanisme Feminista (www.punt6.org) l’assessorament, coordinació i acompanyament en la
redacció i l’execució dels projectes (d’urbanisme i arquitectura) que es necessiten per l’
acabament de les obres del Pla de Barris a Sant Joan de Mediona en l’any 2020 i amb la
incorporació de la perspectiva de gènere, com una oportunitat de transversalitzar el camp 6 de
la Llei de Barris.
El conjunt de treballs objecte d’aquest encàrrec inclou la reurbanització de carrers, la millora de
l’entorn del nucli, l’adequació d’una plaça i la rehabilitació d’un edifici singular, incorporant
criteris des d’una perspectiva de gènere. En la proposta presentada pel Col·lectiu Punt 6 s’han
incorporat també criteris de sostenibilitat (amb l’assessorament de Silvestrina SCML) i d’
accessibilitat (amb consultes a ECOM).
Encara que l’encàrrec estava dirigit a aquestes obres, inicialment Col·lectiu Punt 6 havia
plantejat la possibilitat de fer una lectura transversal i recomanacions per a totes les actuacions
de la Llei de Barris (camps 1 a 8) amb l’objectiu de poder identificar altres actuacions més enllà
de les corresponents a les obres d’urbanització i edificació de l’encàrrec. Però, a causa de la
informació rebuda per Ajuntament, l’estat del projecte ja estava avançat i la resta d’actuacions
ja s’havien desenvolupat.
A l’inici del treball els projectes es van presentar en el següent estat:
-

Plaça Montseny: bàsic i executiu fets i a l’espera d’incorporar aportacions veïnals.
C/ Anselm Clavé i C/ de les Escoles: pendent de projecte.
Plaça Països Catalans: obra executada. Pendent de l’adequació dels límits naturals que
defineixen dues de les façanes de la plaça.
Reforma de la Cambra Agrària: pendent de projecte.

-

Carrer d’en Florenci Gustems: bàsic i executiu realitzats, pendent de licitació.

La diagnosi comunitària ha servit per acabar de definir la finalitat i els àmbits dels projectes que
estaven per redactar, acabar de validar els projectes redactats o valorar si els projectes en
general i en particular permeten fer canvis o adequacions per atendre les necessitats derivades
de la anàlisis de gènere i sostenibilitat proposada en aquest treball. Es va fer una revisió acurada
dels projectes redactats per tal de poder incloure els mateixos criteris i els requisits que s'hagin
de complir per indicacions de la Generalitat. I en relació al projecte de rehabilitació de la Cambra
Agrària, s’han plantejat les necessitats recollides a la diagnosi per ajudar a definir l’ús futur i
tenint en compte els temps d'execució de les obres, es va acotar l’àmbit del projecte a la
consolidació de l’edifici històric.
Una vegada realitzada la diagnosi comunitària, recollides les expectatives, establerta la
comunicació amb els equips redactors i havent valorat l’estat dels projectes i els terminis per a
desenvolupar els diferents tipus de redaccions, la licitació i les obres en l’any 2020 els projectes
s’han reformulat de la següent manera:
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-

Millora del nucli amb la reurbanització de la plaça Montseny i l’entorn. Fases 1 i 2
Adequació de la plaça Països Catalans
Rehabilitació del Sindicat Agrari Cooperatiu
Reurbanització del carrer d’en Florenci Gustems i la nova zona d’aparcament

El plantejament i seguiment de cadascun dels projectes s’explicarà en la descripció de l’apartat
2 (Criteris de gènere i sostenibilitat per projectes en execució).
Dintre d’aquest encàrrec Col·lectiu Punt 6 ha desenvolupat assessorament en la selecció dels
equips redactors que garanteixin la incorporació d’aquests criteris. La redacció del projecte de
Millora del nucli amb la reurbanització de la plaça Montseny i l’entorn en Fases 1 i 2 i l’
Adequació de la plaça Països Catalans, s’han treballat amb les arquitectes Julia Goula Mejón,
Helena Cardona Tamayo i Dafne Saldaña Blasco; la redacció de la Rehabilitació del Sindicat
Agrari Cooperatiu es va treballar amb l’equip Bestraten Hormias Arquitectura SLP; i la
Reurbanització d’en carrer Florenci Gustems i la nova zona d’aparcament ha recollit
modificacions pel projecte que l’equip Entre Vinyes Arquitectura estava redactant en fase
executiva.

1.2

CALENDARI

El calendari inicial de l’encàrrec estipulava que els projectes executius amb el finançament de la
llei de barris s'han d'executar durant el 2020. Això vol dir amb obres executades.
Els treballs de l'encàrrec de Col·lectiu Punt 6 han començat al gener 2020 i acabaran amb la
finalització del projecte de llei de barris el 31 de desembre de 2020.
El calendari previst inicialment per a la redacció i execució de les obres ha sigut el següent:
Tasques

Calendari previst i modificat
2020

1

2

Gener febrer

3

4

5

6

7

març

abril

maig

juny

juliol

8

9

10

11

12

agostseptembre
octobre
novembredesembre

FASE 0 Coordinació general i seguiment
Definició d el'encàrrec
Formació de l'equip
Seguiment dels projectes
Diagnosis comunitària del nucli amb perspectiva de
FASE 1 gènere i sostenibilitat
Estudi tecnic (visites)
Realització tallers GS
Definició d'ambits i criteris
Elaboració document de criteris pels projectes
FASE 2 Elaboració i revisió dels projectes
Revisió projectes redactats (B)
Redacció projectes Básics nous (A)
Validació dels criteris aplicats als bàsics (A i B)
Redacció definitiva executius projectes revisats (B)
Redacció executius projectes nous (A)
Validació dels criteris aplicats als executius (A i B)
FASE 3 Licitació i Execució de les obres
Licitació obras projectes revisats (B)
obres projectes revisats (B)
Licitació obras projectes nous (A)
obres projectes nous (A)

La situació d’alarma sanitària i confinament a causa de la COVID19 (declarada el 13 de març de
2020) ha afectat, en part, el calendari previst. Tot i així, tots els equips han continuat treballant
per entregar els executius entre el maig i el juny del 2020.

1.3

MARC CONEPTUAL

Urbanisme feminista
Tradicionalment l’urbanisme s’ha considerat una matèria neutra, és a dir, que la manera de
dissenyar els diferents espais no beneficiava ni afectava cap persona o col·lectiu. Però, des dels
anys 70, el feminisme ha demostrat que això no és cert i ha treballat per posar la vida de les
persones al centre de les decisions urbanes. Vivim en una societat desigual en què les persones
tenim diferents oportunitats i obligacions depenent de si som dones, homes o tenim identitat
no binària, i aquesta desigualtat es veu reflectida en la manera com es construeix l’espai.
Davant d’aquesta manera de simplificar la realitat de l’urbanisme tradicional, l’urbanisme
feminista treballa des de la perspectiva de gènere interseccional, aportant una visió més àmplia
de les persones en plantejar que les dones i els homes viuen i experimenten l’espai de maneres
diferents i té en compte la diversitat més enllà del sexe, incorporant altres característiques que
influeixen en la manera com les persones experimenten els espais: ètnia, edat, religió,
discapacitat, etc. Per tant, l’enfocament de gènere pretén demostrar que dones i homes fan un
ús diferent dels espais degut als rols de gènere, però també que les dones entre si i els homes
entre si fan un ús diferent que dependrà de les altres característiques de la persona, com l’edat:
les necessitats d’una adolescent de 15 anys seran diferents de les d’una dona de 70 anys.
L’urbanisme feminista posa en el centre la vida quotidiana entenen que està formada per
diferents esferes: productiva, reproductiva, personal i comunitària. L’urbanisme amb
perspectiva de gènere dóna el mateix valor a totes les esferes a l’hora de planificar i dissenyar
espais, a diferència de l’urbanisme tradicional, que ha prioritzat l’esfera productiva del treball,
responent a un model de societat capitalista i patriarcal.
L’anàlisi de la vida quotidiana en l’urbanisme serveix per prendre consciència de la complexitat
de la realitat i de les múltiples activitats que realitzen les persones en el dia a dia, el que permet
entendre la diversitat de necessitats que coexisteixen als nostres pobles i ciutats. L’espai públic,
els carrers, els habitatges, els transports i la resta d’espais que utilitzem regularment són els
llocs on es desenvolupen les nostres vides i, per tant, han d’ajustar-se a les diferents necessitats
que tenim les persones.
L’urbanisme feminista Inclou la perspectiva de gènere interseccional en la metodologia de
treball, que consisteix en utilitzar les tècniques adequades per a incloure diversos sectors de
persones (diversitat d’edats, sexe, procedència, diversitat funcional, gent associada i persones
a títol personal, etc.).
Un dels pilars de l’urbanisme feminista és la sostenibilitat, entesa de manera holística i com la
sostenibilitat de la vida: ambiental, econòmica i social. Aquesta concepció de la sostenibilitat
passa per posar la cura de la vida de tots els éssers vius i del nostre entorn al centre. Per això
també incorporem de l’ecofeminisme el plantejament de la crisi de cures conjuntament amb la
crisi ambiental.
Segons la Joan Tronton, la cura és “una activitat d’espècie que inclou tot allò que fem per
mantenir, continuar i reparar el nostre món de manera que puguem viure en ell el millor
possible. Aquest món inclou els nostres cossos, els éssers vius i el nostre entorn, que
s’entreteixeixen en una xarxa complexa que sustenta la vida”. Per tant, aplicar els criteris de
cura a les accions que es realitzin en aquest procés implicarà treballar per a uns espais que: ens
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cuiden, ens permeten cuidar a altres persones, cuiden de l’entorn i ens permeten cuidar-nos a
nosaltres mateixes.

1.4

METODOLOGIA

Per incorporar la perspectiva de gènere a la Llei de barris de Sant Joan de Mediona de manera
transversal (des del feminisme) , conjuntament amb els criteris de sostenibilitat (des de
l’ecologia) en l’assessorament i acompanyament a la redacció dels projectes i execució de les
obres (urbanisme i arquitectura) Col·lectiu Punt6 ha desenvolupat diferents tasques.
La metodologia s’ha desenvolupat en tot moment tenint en compte que hi havia un temps molt
limitat i que s’hauria d’arribar a la finalització de les obres al desembre 2020.
Des de Col·lectiu Punt 6 hem proposat una metodologia que pugui incloure, dintre de les
possibilitats (temps principalment), l'experiència quotidiana de les persones veïnes de Sant
Joan de Mediona des d’una perspectiva de gènere interseccional i el treball transversal entre els
diferents equips redactors i l’Ajuntament.
El treball, objecte d’aquest informe, s’ha desenvolupat en les següents fases:
FASE 0 Coordinació transversal per a la definició dels diferents projectes
FASE 1 Diagnosi comunitària del nucli de Sant Joan de Mediona amb perspectiva de gènere
FASE 2 Seguiment de la redacció bàsica i executiva dels projectes
FASE 3 Seguiment dels projectes durant l’execució de les obres

1.4.1 FASE 0. Coordinació transversal dels diferents projectes fins a l’execució
de les obres.
Aquesta fase es desenvolupa durant tot l’encàrrec i té l’objectiu de coordinar el treball
transversal entre tots els equips i l’Ajuntament, a més que tots els projectes incorporin la
perspectiva de gènere i sostenibilitat que es van identificar a la diagnosi.
Les accions desenvolupades en aquesta fase són:
-

Anàlisi de les necessitats de l’Ajuntament per a la coordinació dels projectes a executar
en el Pla de Barris.
Assessorament per trobar diferents equips d’arquitectura que ja incorporin criteris de
gènere i sostenibilitat i que puguin assumir els temps del Pla de Barris.
Coordinació dels treballs necessaris i del calendari entre els diferents equips redactors
dels projectes, per unificar els criteris extrets de la diagnosi i de l´assessorament.
Realitzar reunions i visites al municipi a les diferents fases per el seguiment de les
tasques a desenvolupar.
Valoració final sobre com s’ha incorporat la perspectiva de gènere als projectes de la llei
de Barris dintre d’aquest encàrrec.

1.4.2 FASE 1 Diagnosi comunitària del nucli de Sant Joan de Mediona amb
perspectiva de gènere
S’ha realitzat una diagnosi comunitària per analitzar les necessitats de la vida quotidiana del
nucli de Sant Joan de Mediona i tenint en compte l’àmbit d’intervenció general de la Llei de
Barris i els específics dels projectes d’urbanisme i arquitectura. La finalitat d’aquesta acció ha
estat recollir l’experiència pròpia i compartida de les necessitats derivades de la vida quotidiana
al nucli, valorar-la i enunciar criteris propositius per a col·laborar amb el plantejament dels
criteris de gènere i de sostenibilitat per a incorporar a la redacció dels diferents projectes de la
Llei de Barris.
Les accions desenvolupades en aquesta fase són:
-

Anàlisi d’informació prèvia del Pla de Barris i del municipi.
Formació d’una comissió de seguiment del Pla de Barris
Dues sessions participatives presencials amb la comissió, una de diagnosi amb
recorregut i una altra propositiva (vegeu annex amb resum dels resultats recollits)
Diferents visites al nucli de sant Joan de Mediona amb recorreguts de reconeixement
pels diferents espais una d’elles amb l’assessorament de l’equip SILVESTRINA, estudi
d’urbanisme i arquitectura especialitzat en temes de sostenibilitat.
Entrevistes per a desenvolupar temes específics relatius al patrimoni, a la història i a la
vegetació autòctona, amb el tècnic forestal, tècnic de la DIBA, i amb representant de
l’AECCM.
Diferents reunions de treball amb l’equip polític i tècnic municipal de l’Ajuntament per
a la Incorporació dels requeriments específics.
Documents de criteris de gènere i sostenibilitat per incorporar als projectes bàsics i
executius

1.4.3 FASE 2 Seguiment dels projectes bàsics i executius
El seguiment dels projectes s’ha desenvolupat de manera sistemàtica i condicionada en tot
moment pels terminis temporals inicials de l’execució de les obres, a desembre d’aquest any
2020 i afectats per la situació de l’estat de confinament. Una vegada feta la diagnosi participada
i recollida i valorada tota la informació prèvia en relació a l’estat dels projectes, s’han definit els
àmbits dels quatre projectes a realitzar, essent dos d’ells, les fases 1 i 2 de la Plaça Montseny.
Així, la redacció dels projectes s’ha anomenat de la següent manera:






PLAÇA MONTSENY I ENTORN. Millora del Nucli. Fase 1, Reurbanització de l’àmbit del C/Plaça,
Plaça Montseny, Placeta C/Anselm Clavé, Placeta (S/N) i Fase 2, Reurbanització de l’àmbit del
C/Escoles i C/Anselm Clavé i entorns.
PLAÇA PAÏSOS CATALANS Adequació del perímetre de la plaça del Països Catalans, millora
dels usos actuals i la seva vinculació amb el carrer d’en Florenci Gustems a Sant Joan de
Mediona.
URBANITZACIÓ del C/ d’en FLORENCI GUSTEMS i nova zona d’aparcament.

Els equips redactors han desenvolupat projectes bàsics i executius per la plaça Montseny i la
plaça dels Països Catalans i en el cas del C/ d’en Florenci Gustems ha donat continuïtat a la
redacció de l’executiu que ja s’estava duent a terme, incorporant-hi els criteris de gènere i
sostenibilitat donats per aquest treball, els quals han modificat substancialment el projecte i
han donat com a resultat un projecte pràcticament nou. Per abordar la redacció de tots els
projectes els equips van rebre inicialment la redacció d’un esborrany dels criteris de gènere i
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sostenibilitat que ha esdevingut en l’apartat 2 d’aquest informe. Per l’elaboració, adequació i
seguiment de l’aplicació dels criteris s’han realitzat un seguit d’accions coordinades pel
Col·lectiu Punt 6 i perquè tots els projectes plantejats es poguessin complir en els terminis
acordats.
Les accions desenvolupades en aquesta fase són:
-

Visites de treball i d’estudi al municipi amb els equips redactors i amb l’equip assessor.

-

Diversos contactes (reunions presencials, virtuals, e-mails i trucades) amb els equips
redactors per a la incorporació dels criteris elaborats.

-

Diversos contactes (reunions presencials, e-mails i trucades) amb l’arquitecte municipal
per a consultes concretes.

-

Reunions transversals per a validar la redacció bàsica i executiva amb els equips
redactors i amb l’equip tècnic i de govern de l’Ajuntament

-

Anàlisi dels resultats, realització dels documents necessaris i revisió i seguiment de les
propostes presentades pels equips redactors per a consensuar i definir els criteris de
gènere i sostenibilitat i la seva aplicabilitat en la redacció dels projectes executius i per
a col·laborar en la redacció dels apartats que en la licitació i execució de les obres
garantissin la seva execució.

-

Retorn dels projectes al grup de seguiment, amb la presentació per a la seva validació
dels projectes executius. (Activitat virtual realitzada en mig dels imprevistos ocasionats
per l’estat d’alarma i confiament per la COVID-19, on hem hagut d’elaborar material
escrit i digital entenedor per a presentar els criteris de gènere i sostenibilitat que
s’estaven treballant als diferents projectes, enviat digitalment per l’Ajuntament, fins
que es pugui fer de manera presencial).

-

Sessió de validació final i presencial dels projectes amb el grup de seguiment i
representants polítics per a la seva aprovació definitiva

-

Redacció d’informe final amb els criteris de gènere i sostenibilitat socioambiental
elaborats pels projectes del Pla de Barris

1.4.4 FASE 3 Seguiment dels projectes durant l’execució
Amb l’objectiu de garantir que es compleixin els criteris de gènere i sostenibilitat tant a la
contractació com a l’execució dels projectes i a la manera de fer les obres, Col·lectiu Punt 6 farà
dues visites d’obres a l’inici i al final.
Les accions desenvolupades en aquesta fase són:
-

-

Estudi de criteris de gènere i sostenibilitat aplicats a la contractació i execució d’obres.
Elaboració d’un document amb els criteris de gènere i sostenibilitat per a la
contractació i execució de les obres per incorporar als plecs de licitació de les obres amb
criteris i accions recomanades a l’Ajuntament perquè es desenvolupi un “Pla de
mobilitat i vida quotidiana durant el procés de l’execució de les obres”.
Visita a l’inici i al final de l’execució de les obres per validar que es compleixen els criteris.

2. CRITERIS DE GÈNERE I
PROJECTES EN EXECUCIÓ

SOSTENIBILITAT

PER

Com a assessores dels projectes per part de l’Ajuntament, Col·lectiu Punt 6 ha redactat el
present document amb els criteris de gènere i sostenibilitat que s’han incorporat en la redacció
dels diferents projectes. El procés s’ha iniciat compartint el resultat de la diagnosi comunitària
i s’ha continuat amb el seguiment dels treballs encarregats als equips redactors amb diversos
formats de comunicació: visites i reunions transversals entre totes les parts per acompanyar l’
aplicació dels criteris en el disseny i fins a la redacció dels projectes executius durant tot el
procés (març-maig 2020).
S’han identificat els següents objectius transversals derivats del resultat de la diagnosi
participada i l’encaix del punt 6 de la Llei de Barris:
1. Invertir el model de mobilitat actual cap a una mobilitat sostenible que doni prioritat a
les xarxes quotidianes a peu i redueixi i adeqüi els trajectes (connectors dels diferents
espais públics, equipaments, comerços i serveis a l’entorn), convivint però restant
prioritat als vehicles al centre del Nucli.
2. Generar uns espais públics que prioritzin les cures i l’estança, afavorint els espais de
trobada i els espais d’apropiació veïnal en tot el recorregut de la xarxa quotidiana i al
nou equipament del Sindicat Agrari com nou espai social del municipi.
3. Aplicar els criteris de gènere i sostenibilitat en la definició dels espais, materials
utilitzats i relació amb el territori des del procés d’obra, tenint cura de les persones
durant tot el desenvolupament d’aquesta, així com en la gestió de residus amb la
reutilització in situ dels materials.
4. Incloure aspectes patrimonials i el reconeixement de la memòria i la història del
municipi en les actuacions on hi hagi aspectes que es puguin recuperar i visibilitzar.
A partir d’aquests objectius s’han elaborat els criteris que s’exposen en dos apartats: els de
caràcter propositiu i els de caràcter executiu. Els primers fan referència als conceptes que
orienten la definició d’aquest treball pel que fa al gènere i la sostenibilitat i són comuns a la
redacció dels projectes de reurbanització, millora, adequació i rehabilitació, i els segons són
propis a cada projecte i descriuen el context de les actuacions, els objectius a desenvolupar i les
proposicions que ajudaran a definir les transformacions específiques en cada projecte.

2.1

CRITERIS DE GÈNERE I SOSTENIBILITAT PROPOSITIUS

2.1.1 Per consolidar les xarxes quotidianes
Des del Col·lectiu Punt 6 practiquem l’urbanisme feminista per posar la vida quotidiana de les
persones al centre de les transformacions dels nostres entorns. Això vol dir reconèixer i valorar
les diferents esferes que componen la vida de les persones i els treballs necessaris al llarg del
temps pel sosteniment de la vida individual i comunitària
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Les metodologies feministes que utilitzem per al desenvolupament de treballs com aquest,
reivindiquen la importància social de les cures, no per perpetuar que les dones continuïn a càrrec
d’aquestes, sinó per assumir que totes les persones som dependents d’altres persones (ecodependència) i de l’entorn on vivim (eco-feminisme) i que, per tant, les tasques de cura no han
de ser responsabilitat exclusiva de les dones sinó que han de passar a ser responsabilitat social,
pública i col·lectiva.
L’anàlisi de la vida quotidiana en el nucli de Sant Joan de Mediona ens serveix per prendre
consciència de la complexitat de la seva realitat i de les múltiples activitats que realitzen les
persones al llarg del temps i de manera individual i comunitària per a entendre la diversitat de
necessitats. Les vides quotidianes descriuen xarxes quotidianes d’activitats definides per les
opcions de mobilitat, les relacions amb els equipaments, els espais públics i els entorns naturals,
i estan insertes en el model de poble i territori que determina l’experiència viscuda pròpia i
comunitària.
Des de la perspectiva que treballem i en termes generals, l’espai ampliat del veïnat on es
realitzen les tasques quotidianes en una situació òptima es pot descriure com un entorn on es
troben els espais de relació, els equipaments quotidians, els comerços necessaris per al dia a dia
i tot això, en unes condicions que faciliten els desplaçaments. Parlem d’un entorn que pot
estendre’s aproximadament en un radi de 10 min. a peu, que correspondria al trajecte que una
persona sense dificultats pot recórrer per resoldre les necessitats quotidianes i en termes de
distància equivaldria a un recorregut d’entre 500 i 800 m. Des del nucli central de Sant Joan de
Mediona no es superen els 300 m per anar a l’escola, als equipaments esportius, al nucli antic
de l’Església, als comerços, a la parada d’autobús, als equipaments i la majoria d’espais públics
identificats i el barri més allunyat és el barri del Molí que es troba a 500 m d’aquest nucli central.
La identificació de les xarxes quotidianes ens ha servit per definir els àmbits dels projectes de
reurbanització, valorar les expectatives i promoure accions cap a un model de mobilitat
sostenible i centrat en la prioritat dels desplaçaments a peu en l’interior del nucli i per últim,
definir criteris generals pel condicionament inicial del Sindicat Agrari Cooperatiu que
esdevindrà en un equipament complex.
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SANT JOAN DE MEDIONA . PLA DE BARRIS 2020
DIAGNOSI PROPOSITIVA DEL NUCLI
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A continuació s’exposen alguns aspectes destacats de les xarxes quotidianes del nucli de Sant
Joan de Mediona. El resultat complet es troba a l’informe sencer del treball.
Els espais públics on es concentren més usos, en general, estan relacionats amb la infància i l’
adolescència (les escoles) com espais d’ús social i de trobada intergeneracional i s’utilitzen al
llarg de tot l’any, inclòs a l’estiu: la plaça dels Països Catalans (on també es fa el mercat
setmanal) i la zona esportiva, que d’altra banda, són els espais que acullen els esdeveniments
concorreguts de la Festa Major i la Fira de la Cervesa. També hi ha espais poc condicionats que
formen part d’apropiacions quotidianes per part de diversos col·lectius: els arbres en mig de la
riera que permeten fer acrobàcies en teles a la infància; l’arbre gros rodejat per bancs i al costat
de les escombraries a la Pl. Països Catalans que acullen trobades diàries de la gent gran; els
safareigs que actualment estan una mica abandonats i que es consideren desaprofitats; la zona
amb mobiliari gimnàstic per la gent gran que s’ha vist apropiat per un grup de joves amb les
bicicletes per fer salts o persones que passegen gossos... En resum, tot un seguit d’oportunitats
per a definir els espais públics que hauran d’acompanyar i dinamitzar la vida social i comunitària
del poble.
Hi ha bastants itineraris reconeguts entre aquestes dues zones d’activitat i en sentit nord-sud
per anar a buscar la resta d’equipaments i serveis, per exemple anar a l’edifici que concentra l’
Ajuntament, el CAP, el casal de gent gran i la farmàcia o anar al Pantinkillo, l’espai jove on
també hi ha la parada de bibliobús. Les escoles generen molta mobilitat per l’ús del poliesportiu,
l’ús de la plaça Països Catalans a l’hora del pati i les dues tenen problemes d’embussos a les
entrades i sortides pels C/ Escoles i l’Av. de Montserrat.
Els comerços estan distribuïts en diferents carrers, per exemple: C/ Florenci Gustems (5), C/
Escoles (2), C/ Anselm Clavé (1) plaça Montseny (1), C/ General Prim (1), etc., i hi ha de diferents
tipus: forns, supermercats, botigues, estanc, perruqueria, bars, restaurants, servei mecànic,
etc.
I per últim, cal mencionar els espais de la memòria història i col·lectiva, on es troba la plaça
Montseny, antigament considerada la plaça del poble i els carrerons que l’envolten que
conserven una imatge singular. A més de detalls relacionats amb la quotidianitat com l’ús d’una
font ubicada en la mateixa plaça i la valoració de l’espai de la fassina com a testimoni del passat
artesà i vinculat a la riquesa aqüífera del territori on s’ubica el poble.
També s'ha identificat un altre emplaçament, una placeta que actualment no té nom
(Placeta S/N), on hi havia l'edifici d'una antiga fassina de destil·lació d'alcohol que es va
enderrocar per obrir el passeig del riu, i van aparèixer les premses (informació de l'AECCM).
Entre algunes persones del poble aquest emplaçament rep el nom de "Racó del banc vermell".
És un racó que des de fa un parell d'anys es va dignificar i s'hi va intervenir pintant els bancs de
color vermell en record a totes les dones mortes en mans d'aquells que deien estimar-les. Des
de llavors és punt de trobada en diferents dates i commemoracions i s'hi celebren lectures de

poemes, homenatges a les dones assassinades per la violència patriarcal, etc. (informació d'un
grup de dones del municipi que han participat).

2.1.2 Per prioritzar una mobilitat sostenible
Sant Joan de Mediona té un nucli molt acotat en dimensions i un relleu propici per donar
prioritat als desplaçaments a peu, en bici i accessibles a l’entorn on s’ubiquen els serveis i els
equipaments que atenen la vida quotidiana i comunitària i sense deixar d’acollir la mobilitat de
les persones que viuen en els nuclis dispersos i que arriben majoritàriament en cotxe. En tot cas,
per l’anàlisi en profunditat i al detall de la mobilitat, cal redactar un Pla de Mobilitat Quotidiana
i Sostenible i respectuós amb les xarxes de la vida comunitària perquè està demostrat que l’
urbanisme que dóna prioritat a la mobilitat en cotxe davant de la mobilitat a peu, en bici i del
transport públic és insostenible a nivell social i mediambiental.

Plantejaments gràfics per a prioritzar la mobilitat a peu. Document de treball. Febrer 2020

Actualment, en la trama urbana de Sant Joan de Mediona com en tants altres pobles, es veu
una tipologia de carrers pensats per la circulació de vehicles motoritzats, amb voreres molt
estretes per a les persones i poca sintonia amb l’ús de mitjans més passius com la bici, i carrers
poc solidaris amb les diversitats per atendre diverses funcionalitats i ritmes de les persones. A
més, la circulació de vehicles no és intensa tot el dia i en canvi l’ús comunitari és habitual, s’
estén al llarg del dia i es dinamitza d’altres maneres el cap de setmana, el dia de mercat, durant
estones per a connectar les escoles amb la zona esportiva o durant esdeveniments puntuals
com la Festa Major o la Festa de la Cervesa.
Per tot això, en aquest treball de Reurbanització es fa la proposta d’introduir diferents
tipologies intermèdies de carrers, en les que l’espai és compartit entre els diferents mitjans de
mobilitat, posant les persones al centre de la prioritat i guanyant espais per a les activitats que
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acompanyen els desplaçaments: asseure’s i descansar, trobar-se, xerrar, gaudir de l’espai
compartit, tenir autonomia, tenir cura dels altres, etc.
Des del punt de vista dels PMS (Plans de Mobilitat Sostenibles) actuals, les diferents tipologies
responen bàsicament a dues categories: vies de passar i vies d’estada. Aquestes últimes, es
divideixen en peatonals, amb prioritat per a vianants i les zones amb velocitat inferior a 30 km/h.
Es tracta doncs, de dissenyar espais on es prioritzi la vida a peu i sigui habitual compartir el
carrer amb la circulació lenta dels vehicles. Fer una ciutat amable i curosa amb les necessitats
de les persones no hauria de suposar necessàriament l’expulsió dels cotxes. Els patrons més
sostenibles de la mobilitat són menys dependents del consum de combustibles fòssils i
fomenten l’accessibilitat universal i cuiden la seguretat respectant els ritmes i les autonomies
de les persones diverses.
La proposta de pacificació del trànsit rodat al nucli, es fa acompanyada del projecte i execució
d’una tercera zona d’aparcament amb 70 places al costat de la plaça dels Països Catalans.
Aquesta i els aparcaments de Tres Pedres i de la zona Esportiva donen prou servei al nucli i a la
mobilitat generada pels nuclis dispersos de Mediona i es troben molt pròximes a serveis i
equipaments comunitaris.
Des d’una visió estratègica general, i més enllà del nucli, Sant Joan de Mediona té altres nuclis
propers que es podrien integrar en un sistema de mobilitat sostenible respectuós amb l’entorn
natural privilegiat i amb l’ús de mitjans menys contaminants com la bici i anar a peu. Per
exemple, a les sessions participatives, s’ha parlat de desplaçaments en bici per anar a
equipaments educatius o per anar al nucli de Les Cases Noves.

2.1.3 Per contribuir a la planificació estratègica
El nucli de Sant Joan de Mediona està ubicat en un aqüífer important i poc visible en la seva
urbanització. En aquest apartat i des d’una planificació amb visió estratègica general, es vol
donar visibilitat a la protecció de comuns com l’aigua.
La integració del cicle de l’aigua en relació amb els treballs d’urbanització pot marcar una fita a
nivell mediambiental i de pedagogia social més enllà del mateix municipi. Actualment i des de
molts àmbits professionals es considera fonamental introduir l’aigua com a element clau en l’
anàlisi dels espais per la vida i en les propostes a desenvolupar, l’aigua com un bé comú, com l’
aire o el sol.
La incorporació dels cicles de l’aigua en els processos d’urbanització hauria de partir, en
qualsevol punt, d’una anàlisi del mapa de pluvials i els fluxos de l’aigua naturals o canalitzats. L
’aigua pot esdevenir un component estètic, educatiu i vertebrador (com el sol o el vent) en el
disseny dels espais públics i els carrers.

Entorn dels safareigs i del paisatge de la riera de Sant Joan de Mediona. Febrer 2020

Sense aprofundir-hi, els reptes actuals en relació amb el cicle de l’aigua es troben principalment
en: la restauració ambiental de la riera, el tractament respectuós de les zones on hi ha
contacte/ús de la riera des de la vida i l’àmbit urbà, així com la introducció de l’aigua com a
element constitutiu de l’espai públic. En aquest sentit, es consideren grans oportunitats per
millorar tant a nivell ambiental com en les relacions amb la vida quotidiana del poble els
següents exemples d’actuació:
-

L’accessibilitat a la riera amb treballs de bioenergia i paisatge.
La recuperació del rierol que arriba a la plaça dels Països Catalans amb bona
permeabilitat.

-

El tractament urbà de l’aigua amb canals o el dipòsit que hi ha al final del C/ del Dr.
Trueta.

-

Les zones d’estada al voltant de l’espai públic i els antics safaretjos amb paisatgisme.
Els itineraris per creuar i gaudir de la riera amb permeabilitat, paisatgisme i espai urbà.

L’àmbit general de la llei de barris no contempla aquest tipus d’actuacions i es necessiten
estudis i projectes específics per a plantejar i desenvolupar aquestes relacions amb el medi
ambient però es fa necessari anomenar-les per a promoure la reflexió i generar accions futures.
A les intervencions d’aquest treball, s’ha fet alguna petita actuació com visibilitzar l’aigua i
l’entorn natural en l’adequació de la plaça dels Països Catalans i ampliar l’àmbit en la millora del
nucli al voltant de la plaça Montseny cap al passeig de la riera per guanyar espais públics
relacionats amb el vincle històric que té Sant Joan de Mediona amb l’aigua.
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2.2

CRITERIS DE GÈNERE I SOSTENIBILITAT EXECUTIUS

En aquest apartat es desenvolupen els criteris per a cadascun dels projectes executius:
-

Reurbanització del carrer d’en Florenci Gustems i la nova zona d’aparcament

-

Millora del nucli amb la reurbanització de la plaça Montseny i l’entorn. Fases 1 i 2.
Adequació de la plaça Països Catalans
Rehabilitació del Sindicat Agrari Cooperatiu

·
·
·
·
·

Valorar el caràcter històric i donar-li rellevància
Prioritzar la mobilitat a peu a tot l'àmbit i garantir
l'accessibilitat
Configurar una imatge unitària de la xarxa de petits
espais públics del voltant
Atendre la mobilitat quotidiana amb la dotació de mobiliari
adequat
Promoure la continuïtat de l'àmbit de la plaça cap a la
riera de Mediona amb la finalitat de restablir el pas que hi
havia a la riera i amb una visió de futur estratègic

ure
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Equip redactor: Julia Goula Mejón, Helena Cardona Tamayo
i Dafne Saldaña Blasco

ía
Cam

Montseny i l'entorn. Fases 1 i 2

1

BV - 2136

4
3
Equip redactor: Bestraten Hormias Arquitectes
·
·
·

2

Conservar el caràcter històric, patrimonial i representatiu.
Guanyar espais per a la vida social i cultural del poble tenint en compte la necessitat d'atendre
usos diversos
Disposar de condicionament mínim per a l'ús comunitari en la fase 1 de la rehabilitació (2020).

Equip redactor: Julia Goula Mejón, Helena Cardona Tamayo i Dafne Saldaña Blasco
·
·
·

Millorar les condicions ambientals, espacials i funcionals de la plaça actual
Definir el perímetre de les façanes naturals de la plaça plantejant relacions diverses amb
el medi natural
Resoldre l'accessibilitat a l'aparcament del C/ Cases Noves

Equip redactor: Entre Vinyes Arquitectura

·
·
·
·
·
·
·
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SANT JOAN DE MEDIONA
PLA DE BARRIS 2020
OBJECTIUS dels PROJECTES EXECUTIUS
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Sindicat Agrari Cooperatiu
Plaça del Països Catalans
C. d'en Florenci Gustems
Zona nou aparcament al c. Cases Noves
Plaça Montseny i entorn Fase 1
Plaça Montseny i entorn Fase 2

Alentir les mobilitats per a conviure en una plataforma única
Assegurar que es pugui fer càrrega i descàrrega als comerços i serveis
Ampliar l'espai per a la vida urbana en el carrer principal
Garantir l'accessibilitat i la seguretat de les persones
Generar petits espais de descans i trobada
Preveure el pas d'instal·lacions soterrades
Integrar i valorar la nova zona d'aparcament al c. Cases Noves

lí

del Mo

2.2.1 Reurbanització d’en carrer Florenci Gustems i la nova zona
d’aparcament

a) Definició de l’àmbit del projecte.
Derivat del diagnòstic participat amb perspectiva de gènere i sostenibilitat i de l’assessorament
desenvolupat amb Silvestrina SCML http://silvestrina.es (estudi multidisciplinar que treballa
projectes des del paisatge, el territori, la ciutat, el barri, la plaça..., i per a incloure les realitats
complexes de les ciutats...) s’ha decidit apostar per un model urbà que tingui cura de les
necessitats quotidianes de l’espai públic i les mobilitats actuals amb trànsit rodat baix i
desplaçaments a peu habituals. Es proposa consolidar el carrer principal del nucli amb un model
compartit per a tots els mitjans de mobilitat, que sigui flexible en el temps i versàtil en la seva
aplicació, és a dir, que les intervencions siguin adaptables a futures ordenacions en la xarxa de
mobilitat i en la xarxa d’espais d’ús social del carrer d’en Florenci Gustems.
El procés d’anàlisi i de diagnosi descriu els següents aspectes i qualitats que s’han de contemplar
per a definir l’àmbit d’actuació del projecte:
1a. Atenció a les xarxes d’activitats quotidianes en el nucli. Com ja s’ha dit, el nucli de Sant Joan
de Mediona té una extensió i un relleu que faciliten els desplaçaments a peu i en un radi menor
de 300 m des del nucli s’ubiquen tots els equipaments i serveis. Això fa que les xarxes d’activitats
siguin un entramat compacte, divers pel tipus d’activitat i per la diversitat de persones, i en

termes generals, es pugui dir que al llarg del temps, de manera quotidiana i puntual, individual
i comunitària i tenint en compte la concurrència dels nuclis dispersos, els espais públics del nucli
gaudeixen de vitalitat i demanen equipament per asseure’s, descansar, xerrar, trobar-se amb
altres, anar amb seguretat, etc.
1b. Atenció al concepte ampli d’accessibilitat. En l’àmbit del nucli hi ha moltes deficiències
físiques per atendre les necessitats diverses de les persones, també de les que tenen alguna
diversitat funcional, per exemple, atendre anar per les voreres amb un carro de la compra, un
cotxet de nadó, una crossa, etc., o amb qualsevol dificultat com la falta de visió, no només de
les persones cegues sinó també de les que tenen pèrdua gradual de la visió, i així tantes i tantes
diversitats que es transformen en el curs de la vida i que necessiten ser ateses amb seguretat i
benestar.
1c. Atenció als desplaçaments a peu. Actualment, en la trama urbana de Mediona com en tants
altres pobles, es veu una tipologia de carrers pensats per la circulació de vehicles motoritzats,
amb voreres molt estretes i condicionaments poc solidaris per atendre diverses funcionalitats i
ritmes de les persones. Els desplaçaments a peu es fan pel mig del carrer a l’interior del nucli on
les voreres no són accessibles i al C/ Florenci Gustems hi ha molts trams de voreres que no
arriben a 1,50 m d’amplada lliure d’obstacles. En l’àmbit del petit nucli urbà de Mediona, el C/
Florenci Gustems és vertebrador de molts itineraris a peu que connecten usos quotidians amb
els comerços, els serveis, els equipaments, els espais públics i de relació, etc., no només de les
persones veïnes sinó de les que vénen dels nuclis dispersos, i aquests desplaçaments són
habituals, s’estenen al llarg del dia i es dinamitzen d’altres maneres el cap de setmana, el dia de
mercat, durant estones per a connectar les escoles amb la zona esportiva o durant
esdeveniments puntuals com la Festa Major o la Festa de la Cervesa.

C/ d’en Florenci Gustems, tram central enfront del Casal i cap al Sindicat Agrari. Febrer 2020

1d. El C/ d’en Florenci Gustems en la mobilitat del nucli. Actualment el trànsit principal que
arriba a Mediona ho fa de manera tangencial per l’Av. de Montserrat (BV-2136) i hi ha molt poc
trànsit que travessi el poble. El C/ d’en Florenci Gustems és un carrer amb doble sentit de
circulació i amb trànsit baix i horaris o dies puntuals on es concentra més la mobilitat rodada i
ocasionalment passa el camió que dóna servei a la fàbrica Naulover. Pel que fa a l’ús de la
modalitat a peu, aquest carrer és connector quotidià dels equipaments, serveis i espais públics
al llarg de la seva extensió i una vora del teixit de carrerons estrets que la gent utilitza com si
fossin per a vianants. Morfològicament és el carrer principal del nucli de Sant Joan de Mediona
i es complementa amb l’Av. d’en Gaudi i el C/ del Molí per travessar tot el nucli i arribar al barri
del Molí i a l’altre nucli d’activitat social i comunitària, la zona Esportiva i de l’Església a l’altra
banda de la riera.
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C/ d’en Florenci Gustems, tram central davant de la plaça dels Països Catalans. Febrer 2020

1e. Sentit de circulació i zona de càrrega i descàrrega. A Sant Joan de Mediona està pendent de
fer un Pla de Mobilitat i qualsevol proposta pel C/ Florenci Gustems ha de mantenir els dos
sentits de circulació, l’entrada i sortida té un flux quotidianament baix però necessari i assegurar
que es pugui fer càrrega i descàrrega per atendre els comerços i serveis que hi ha ubicats al
carrer.
1f. Les zones d’aparcament. El nucli ha estat apostant per oferir zones d’aparcament dissuasives
que alliberin l’espai públic dels carrers i atenguin una necessitat que la tipologia de la majoria
dels edificis no contemplen i també, per atendre la mobilitat generada per la població dispersa
del municipi que fa ús dels serveis i equipaments en el nucli. Actualment hi ha dues zones grans,
una al costat del poliesportiu i altre al C/ de les Escoles, molt a prop del C/ d’en Florenci Gustems.
Per altra banda, hi ha una tercera zona que s’acabarà de consolidar amb aquest projecte de
reurbanització ubicada al C/ Cases Noves, al costat de la plaça dels Països Catalans.
La definició de l’àmbit de l’actuació per la reurbanització del C/ d’en Florenci Gustems es
defineix des de l’Av. de Montserrat (BV2136) fins a trobar l’inici del C/ del Molí i de l’Av. d’en
Gaudi – que és l’àmbit que contempla el Pla de Barris –, i en sentit transversal fins a resoldre els
encreuaments i plantejar la posterior conversió a zona de vianants dels carrers d’Anselm Clavé,
de les Escoles, del General Prim i del Raval. A més, inclou la consolidació de la zona
d’aparcament ubicada en el C/ Cases Noves que connecta amb el C/ d’en Florenci Gustems per
una façana lateral de plaça dels Països Catalans.

Plantejament gràfic dels àmbits flexibles de la plataforma única. Document de treball. Febrer 2020

b) Objectius del projecte.
En termes generals, i sempre des d’una perspectiva integradora i transversal dels conceptes de
gènere i sostenibilitat, el projecte de reurbanització del C/ d’en Florenci Gustems vol proposar
un nou model de mobilitat compartida basat en l’estratègia Woonerf (model desenvolupat a
països com Holanda) on el trànsit rodat s’alenteix per conviure de manera més pausada amb la
vida urbana de les persones. Aquesta estratègia permet ampliar els espais per a vianants,
guanyar espais públics d’ús social per a zones d’estada i facilitar els desplaçaments a peu en una
plataforma única compartida a un mateix nivell per totes les modalitats: anar a peu, en cotxe,
en bici, etc. Per altra banda, i connectant amb una visió de futur, la proposta d’una plataforma
única compartida impulsa la idea de promoure una mobilitat sostenible i respectuosa amb el
medi, ampliant el teixit de carrers on es prioritzen els mitjans de baixes emissions i les qualitats
per a garantir l’accessibilitat en el nucli de Sant Joan de Mediona sense restar serveis com la
càrrega i descàrrega i es recolza amb la ubicació d’una gran zona d’aparcament propera a la
plaça dels Països Catalans.
b1. Alentir les mobilitats per a conviure en una plataforma única. Amb la finalitat de guanyar
espai d’estada i accessibilitat a banda i banda del carrer en un mateix nivell, fer un canvi de
model que permeti alentir el pas dels rodats, mantenint els dos sentits de circulació i la càrrega
i descàrrega pels comerços i serveis fins que no hi hagi un Pla de Mobilitat que contempli aquest
carrer amb un sentit de circulació. Considerar el pas del camió de la Fàbrica Naulover amb els
girs adequats.
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b2. Assegurar que es pugui fer càrrega i descàrrega als comerços i serveis del C/ d’en Florenci
Gustems per mantenir la vitalitat que generen aquests usos i facilitar els itineraris que
encadenen tasques quotidianes.
b3. Ampliar l’espai per a la vida urbana en el carrer principal. És a dir, guanyar espais per a
facilitar, acompanyar i diversificar les activitats quotidianes al voltant dels comerços, serveis,
equipaments i espais de relació. Hi ha comerços de proximitat com: dos supermercats, dos
serveis de restauració, una cambra frigorífica, un banc, el Teatre, la Plaça, la ubicació de
contenidors de reciclatge, etc., a més, la previsió d’un gran equipament sociocultural en l’edifici
del Sindicat Agrari Cooperatiu. També, i molt a prop de les seves cantonades, en els carrers
transversals s’ubiquen altres comerços i serveis com: forn, perruqueria, estanc, taller mecànic.
Tot això dóna molta vitalitat al carrer al llarg del temps de manera puntual i quotidiana, per
exemple, el carrer és el pas habitual de l’alumnat de les escoles per anar a la zona esportiva o a
la plaça dels Països Catalans a fer ús de la plaça a l’hora del pati.
b4. Garantir l’accessibilitat i la seguretat de les persones amb diversitats funcionals i per tant,
de totes les circumstàncies que al llarg dels cicles vitals ho necessiten: desplaçaments cuidant
d’altres, anar amb crosses, tenir una visió reduïda, etc. També és necessari cuidar que la
proposta d’il·luminació al carrer i a la zona d’aparcament, deu il·luminar de manera homogènia,
és a dir, sense generar racons.
b5. Generar petits espais de descans i trobada al llarg d’aquest carrer principal, per promoure
la socialització, atendre i acompanyar les feines de cura, facilitar els desplaçaments, gaudir de
l’espai compartit, etc., és a dir, atendre la vida urbana d’un nucli que acull gent veïna i gent que
ve del territori dispers de Sant Joan de Mediona.
b6. Preveure el pas d’instal·lacions soterrades per a la millora del paisatge urbà. Aprofitar la
reurbanització per soterrar i millorar amb els condicionants de temps del projecte.
b7. Integrar i valorar la nova zona d’aparcament al costat de la plaça dels Països Catalans
perquè la proposta de plataforma única treu els aparcaments actuals i a canvi ofereix aquesta
zona propera. En aquest sentit, la proposta també esta recolzada per la ubicació propera de
l’aparcament 3 Pedres. El C/ Cases Noves, on s’ubica el nou aparcament, és un carrer sense
activitats que pot esdevenir un camí habitual entre la plaça dels Països Catalans i l’equipament
juvenil del “Pantinkillo” (espai per a joves, biblioteca i ubicació del bibliobús) o com a pas per
anar a la fàbrica Naulover.

c) Criteris executius per desenvolupar el projecte.
Amb la finalitat d’aconseguir els objectius i descriure les qualitats físiques, socials i temporals
que s’espera que acompanyin les activitats en l’àmbit de la reurbanització del C/ d’en Florenci
Gustems, es fa el plantejament dels criteris executius que cal desenvolupar en el projecte:

TRAM 1 Estudi dels àmbits flexibles de la plataforma única. Document de treball. Febrer 2020

Col·lectiu Punt 6 SCCL / F66707514
Trafalgar 48, local 2 / 08019 Barcelona / 623223456
colectivopunto6@gmail.com / punt6.org

25

TRAM 2 Estudi dels àmbits flexibles de la plataforma única. Document de treball. Febrer 2020

Font: http://methleys.headstogether.org/homezones/launch-f.html (Holanda) i
http://territori24.com/?projects=segre-street (Malgrat de Mar) Exemples aportats per SILVESTRINA.

Possible evolució esquemàtica del C/ d’en Florenci Gustems. Aportació de SILVESTRINA.

C1. Plantejament d’una plataforma única en tot l’àmbit de la intervenció. Per alentir el pas
del trànsit rodat i promoure una convivència de manera més pausada amb la vida urbana de les
persones, es proposa un ús adaptable i versàtil en la seva aplicació. La proposta física distingeix
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tres àmbits en la plataforma única proposada com a secció del carrer: l’espai per a vianants amb
1,80 m d’amplada i sense obstacles, el vial per on poden circular els rodats i l’espai anomenat
“flexible” entre aquells dos que estarà definit amb la ubicació del mobiliari, la pintura en el
paviment i la ubicació de vegetació en jardineres mòbils. El vial per a rodats té doble sentit de
circulació i illes de pas i de càrrega i descàrrega. La secció actual del C/ Florenci Gustems no és
uniforme al llarg de tot el recorregut i la forma sinuosa del traçat és favorable per a reduir la
velocitat de la circulació, aquestes característiques i la proposta d’un pas amb illes d’espera
serveixen per autocontrolar la velocitat i per a anar conquerint l’espai que diem “flexible”
perquè al llarg del temps s’anirà guanyant per a l’ús de la vida urbana, l’espai públic.
C2. Control de la velocitat al carrer principal des de l’entrada al nucli. Aprofitar que no hi ha
circulacions que travessen l’interior del nucli urbà per controlar la velocitat, per exemple,
proposar accedir a zona 20/30 des de l’encreuament amb l’Av. de Montserrat (BV- 2136) per
facilitar i donar prioritat a la mobilitat a peu; fer millores als passos de vianants en la carretera
que condueixen a la parada d’autobús; generar espais de trobada equipats i amb ombra, etc.,
per a canviar el caràcter del carrer cap a una imatge de carrer compartit.
C3. Mobilitat a peu accessible, sostenible i inclusiva. Apostar per la pacificació de la mobilitat
interna del nucli i prioritzar els mitjans més sostenibles i inclusius per atendre les necessitats
diverses de les persones al llarg dels cicles vitals. Garantir una amplada lliure sense obstacles
mínima d’1,80 m, delimitar l’àmbit amb podotàctil (0,60 m), resoldre els encreuaments
accessibles amb un paviment direccional i, si s’escau, amb un canvi de forma del material per
senyalitzar clarament l’espai accessible i segur i sense interrompre la imatge que dóna la
continuïtat de la plataforma única.
C4. Imatge unitària del c. Florenci Gustems amb la utilització d’un mateix material per tota la
secció de la plataforma única, per exemple una combinació de peces petites i grans de formigó
o de divers format però igual color per diferenciar les zones fixes i reservades per a vianants de
les zones flexibles on hi haurà transformacions al llarg del temps per consolidar el vial de la
circulació rodada i l’espai d’ús per a la vida urbana. Respecte al color, les persones que
actualment treballen en temes de patrimoni han recomanat anar cap a tonalitats Arena o
Marfil, diferents dels grisos posats a la plaça dels Països Catalans. Els materials utilitzats en
aquesta intervenció marcaran la pauta de les actuacions a realitzar en els carrers transversals i
la plaça Montseny. Pel mateix motiu, s’ha parlat de canviar el paviment actual de la vorera,
davant la plaça Països Catalans i davant l’edifici del Casal i el teatre per unificar la secció sencera
del carrer Florenci i Gustems i per unificar criteris d’accessibilitat i d’aprofitament de l’espai
flexible resultant de l’actuació.
C5. Ús de materials sostenibles i que facilitin la neteja i el manteniment a llarg termini.
Foment de l’ús de materials renovables i/o reciclats majoritàriament, i de comportament
respectuós amb els cicles naturals i amb l’ús quotidià, és a dir que comporten facilitat per la
neteja i el manteniment.
C6. Ubicació d’espais de descans i de trobada amb mobiliari que es pugui moure. Aprofitar
els eixamplaments als encreuaments o els espais guanyats al vial per ubicar espais de descans i
de trobada amb bancs, arbrat, vegetació, informació útil, etc. Es recomana donar prioritat a la
ubicació sud per gaudir del sol i amb ombra per protegir-los a l’estiu. A l’espai “flexible” és
necessari utilitzar mobiliari mòbil i arbrat i vegetació en jardineres mòbils per a fer
configuracions diverses al llarg del temps, per exemple, disposar d’alguna plaça d’aparcament
per a facilitar l’ús de les persones amb diversitat funcional.

C7. Utilització de mobiliari urbà inclusiu amb les diversitats i les necessitats. Posar bancs
diversos i adequats per atendre diverses necessitats, per exemple, amb respatller i braç per
facilitar l’ús a les persones grans i mai una cadira sola perquè no permet “enraonar”.
C8. Incorporació de vegetació autòctona al disseny ambiental. Es proposa valorar l’espai
ambiental que hi ha i utilitzar arbrat i arbustives d’espècies autòctones per facilitar el
manteniment. Aportar alguna ombra a l’estiu i donar la possibilitat de prendre el sol a l’hivern.
C9. Senyalització i facilitació dels itineraris que condueixen a les zones d’aparcament, ja que
la intervenció treu les places d’aparcament del carrer. Senyalitzar i identificar on s’ubiquen les
dues grans zones d’aparcament (3 Pedres i nou aparcament al costat de Pl. Països Catalans), les
places reservades per a persones amb diversitat funcional i si s’escau orientar els itineraris per
arribar a equipaments i serveis, etc.
C10. Adequació del pas d’instal·lacions. Aprofitar les obres de reurbanització per a millorar el
paisatge urbà amb el pas d’instal·lacions soterrades atenent els condicionants de temps del
projecte. En quan a la il·luminació cuidar que la proposta del carrer i de la zona nova
d’aparcament il·lumini de manera homogènia, es a dir, que no generi racons.
C11. Atenció a la ubicació del bibliobús. Actualment el bibliobús aparca davant l’entrada
principal de l’edifici del Pantinkillo. Es recomana resoldre la sortida del nou aparcament al C/
Cases Noves tenint en compte l’entrada principal de l’equipament i l’ús habitual que fan els
joves com a punt de trobada i de jocs.
C12. Atenció als girs perillosos deguts a les condicions físiques de la trama urbana. Es
recomana estudiar i fer propostes per millorar, per exemple, el gir per entrar al nucli després de
la incorporació des de l’Av. Montserrat i la incorporació a l’Av. d’en Gaudi o al C/ del Molí.
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2.2.2 Adequació de la plaça Països Catalans

a) Definició de l’àmbit del projecte.
El diagnòstic participat amb perspectiva de gènere i sostenibilitat que hem realitzat descriu
els següents aspectes i qualitats que s’han de contemplar per a definir l’àmbit d’actuació del
projecte:
1a. Les condicions ambientals, espacials i funcionals de la plaça actual requereixen atenció i
adequació per tal d’atendre les activitats habituals i temporals, individuals i comunitàries, que
es donen al llarg del temps amb major o menor intensitat, per exemple: el mercat setmanal, les
trobades esporàdiques al llarg del dia, les trobades de les famílies a les tardes, l’ús quotidià que
fan les escoles a l’hora del pati o el tipus d’apropiació que generen esdeveniments més
concorreguts i puntuals com la Festa Major o la Festa de la Cervesa. Actualment, la plaça dels
Països Catalans es considera “la plaça principal del poble” i és molt utilitzada com a espai de
socialització per part de diferents persones i per a diferents activitats, ja siguin quotidianes com
temporals.

Vista des de les paradetes del mercat setmanal a la plaça dels Països Catalans. Febrer 2020

1b. Els límits naturals. A la plaça, les façanes Est i Sud estan formades per talussos naturals que
fan de límits; pel costat Est, amb terres conreades i pel costat Sud, amb el C/ Cases Noves, un
carrer que dóna l’accés vehicular a la zona de l’aparcament en fase d’execució. Vorejant el talús
de la façana Est, arriba un rierol que pot possibilitar la relació perduda amb l’aigua com a
element d’identitat, ja que Mediona s’ubica en un aqüífer important. Actualment les façanes
amb talús ofereixen zones de joc improvisades per la canalla i a la façana sud es fa necessari
contenir les terres de l’accés a l’aparcament.
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Vista des dels talussos que hi ha a la plaça dels Països Catalans. Febrer 2020

1c. L’accessibilitat al nou aparcament. L’aparcament en fase d’execució, forma part del
projecte executiu del C/ Florenci Gustems que s’està desenvolupant dintre de les obres del Pla
de Barris. Per pujar a l’aparcament des de la plaça, hi ha un desnivell de 2 m d’alçada i el pas
del C/ Cases Noves al costat de la torreta d’instal·lacions, és estret per plantejar un pas
vehicular i un pas per a persones vianants. Es preveu un ús intens de l’aparcament perquè el
projecte del C/ Florenci Gustems treu totes les places d’aparcament de la via i la ubicació i la
quantitat de places de pàrquing beneficiarà el pas al Punt d’Informació Juvenil “Pantinkillo”, la
biblioteca, el bibliobús i potser el pas de persones treballadores de la fàbrica.

Definició de l’àmbit, adequació plaça dels Països Catalans. Document de treball. Febrer 2020

La definició de l’àmbit d’actuació parteix del plantejament dels talussos naturals com a
façanes naturals, zones de joc i límits actuals de la plaça i amb l’extensió que de l’ús actual es
derivi per el fet de cuidar de l’entorn natural, és a dir, cap a l’entorn natural sense modificar els
límits actuals de conreus. D’altra banda, cal millorar els condicionaments ambientals, espacials
i funcionals per acollir les activitats i les persones diverses i en aquest sentit, posar especial
èmfasi en la solució de l’accessibilitat a la zona de l’aparcament des de la plaça dels Països
Catalans.

b) Objectius del projecte.
En termes generals, i sempre des d’una perspectiva integradora i transversal dels conceptes de
gènere i sostenibilitat, les actuacions de millora a la plaça dels Països Catalans, es veuen com
oportunitats per acabar de relacionar i atendre les necessitats de les activitats i les persones
diverses que conflueixen en la plaça de manera quotidiana o eventual i com una definició del
vincle amb la natura que pot esdevenir en una declaració de principis per al tractament
d’aquestes transicions amb el paisatge que es veuen en molts indrets del poble. Per últim,
l’adequació del perímetre de la plaça ha de resoldre l’accessibilitat a la zona de l’aparcament
que acompanya els projectes de priorització de la mobilitat a peu en el nucli.
b1. Millorar les condicions ambientals, espacials i funcionals de la plaça actual posant com a
prioritat el benestar de les persones usuàries, la convivència entre persones diverses, l’atenció
als treballs derivats de les cures, la percepció de seguretat i la relació respectuosa amb l’entorn
natural. Per exemple, definir les relacions entre la zona de jocs, els talussos naturals i la plaça,
atenent un espectre ampli d’edats per a incloure l’ús que fa l’alumnat de les escoles a l’hora del
pati (actualment, s’enfilen, pugen, baixen pels talussos) i l’ús de les famílies; millorar les
condicions actuals de les zones d’estada (els bancs i taules al voltant dels arbres); condicionar
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la zona de bitlles (els joves del Casal s’apropien d’aquest racó apartat de la plaça); atendre les
necessitats de les persones cuidadores (per exemple proveir-les d’ombra) i estudiar mesures
dissuasives per treure l’ús que fan els gossos de la sorra de la zona de jocs infantils, etc.
b2. Definir el perímetre de les façanes naturals de la plaça i aprofitar l’oportunitat de plantejar
relacions diverses amb el medi natural: amb l’aigua del rierol per promoure la cura del medi
ambient, amb el talús com a zona de joc, amb el verd de la natura per a gaudir de façanes
enjardinades, etc.
b3. Resoldre l’accessibilitat a l’aparcament del C/ Cases Noves. Proporcionar un accés
accessible al nou aparcament des de el C/ d’en Florenci Gustems per donar continuïtat als
desplaçaments i tasques quotidianes de les persones que viuen al nucli i de totes les que vénen
dels nuclis dispersos del municipi. L’entorn de la plaça dels Països Catalans amb equipaments i
serveis, acull molta activitat quotidiana i és la ubicació d’esdeveniments concorreguts com la
Festa Major i la Festa de la Cervesa.

c) Criteris executius per desenvolupar el projecte.

Estudi de criteris, adequació plaça dels Països Catalans. Document de treball. Febrer 2020

Amb la finalitat d’aconseguir els objectius i descriure les qualitats físiques, socials i temporals
que s’espera que acompanyin les activitats en l’àmbit de l’adequació de la plaça dels Països
Catalans, es fa el plantejament dels criteris executius que cal desenvolupar en el projecte.
C1. Atenció als requeriments de les activitats actuals per acompanyar les diverses
quotidianitats i consolidar-la com a plaça principal de Mediona. La plaça té molta vitalitat en
diferents moment del dia i de l’any, i es fa necessari mantenir l’esplanada central pel
desenvolupament dels diferents usos i atendre les persones diverses que hi conviuen.
L’adequació proposa afavorir, per exemple, l’ús compartit del mobiliari, integrar usos o millorar
qualitats per fer les transicions espacials més amables, plantejar altres elements del mobiliari o

vegetació per a definir la distribució de l’espai, equipar amb elements que afavoreixin la
diversitat, per exemple ampliar l’oferta de jocs per diverses edats, etc.
C2. Atenció a la convivència i els treballs de cura. La plaça, al llarg del temps, té un ús
intergeneracional valuós i acull diferents tipus de persones cuidadores de gent gran i d’infància.
És important disposar d’espais diversos, agradables i còmodes per xerrar, trobar-se,
contemplar, seure al sol o a l’ombra, etc., i comptar amb serveis com una font (hi ha una a la
plaça), una paperera, etc.
C3. Diversificació de les zones de jocs per atendre diferents franges d’edat i incloure jocs
coeducatius per ampliar l’oferta lúdica amb la natura, l’experimentació, la tranquil·litat, el
moviment i la psicomotricitat, ja que quotidianament hi ha ús familiar i ús de la plaça com a pati
escolar. Aprofitar la relació amb l’entorn natural de l’aigua i la vegetació per a promoure
activitats educatives i d’oci vinculades a enfortir els vincles amb el medi ambient.
C4. Plantejament amb elements d’ús relacionats amb la vegetació i/o el mobiliari per la
separació i la cura de la zona de jocs infantils amb la finalitat d’evitar que els gossos facin ús de
la sorra en la zona de joc.
C5. Integració del paisatge en la solució formal dels talussos per aconseguir façanes verdes
respectuoses amb el medi, restauradores dels vincles amb l’aigua i per a gaudir de zones de jocs
enjardinades i des de la mateixa plaça i des del C/ Florenci Gustems, també gaudir, de façanes
verdes lligades al territori natural que envolta el nucli de Mediona.
C6. Utilització de materials renovables i de vegetació autòctona en el disseny de les
intervencions. L’ús de fusta i d’arbres i arbustives pròpies de la zona per facilitar el
manteniment.
C7. Millora de les experiències sensorials. Les persones veïnes consideren que en l’última
renovació de la plaça, el disseny ha estat “molt auster”, es proposa proporcionar ombres, seure
en bancs de fusta a prendre el sol, sentir el soroll de l’aigua, contemplar i gaudir de la natura i el
paisatge a través de talussos enjardinats que poden acabar de definir la plaça principal del
poble.
C8. Solució de l’accessibilitat a l’aparcament en el C/ Cases Noves. Fer una proposta
integradora amb la natura i sostenible amb l’ús de materials i el tractament de l’aigua.
Senyalitzar-la bé i cuidar els elements que donen seguretat per acompanyar l’ús quotidià i
puntual, ja que es preveu intens, per la desaparició de places d’aparcament en el C/ Florenci
Gustems i també durant esdeveniments concorreguts com la Festa Major.
C9. Millorar la zona on es troba el transformador elèctric per integrar-la a la vida de la plaça i
evitar la formació de racons, que actualment estan ubicats al costat els contenidors de brossa,
així i tot, l’Ajuntament estudia un sistema de recollida d’escombraries per eliminar-los.
C10. A llarg termini, relacionar la plaça amb el pati del Casal i del Teatre per ajuntar sinergies,
enriquir l’ús de la plaça, vincular activitats comunitàries i acompanyar diferents horaris, ja que
tots aquests espais tenen molta vida social i s’hi fan activitats complementàries.
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2.2.3 Millora del nucli amb la reurbanització de la plaça Montseny i l’
entorn. Fases 1 i 2

Vistes de l’entorn de la plaça Montseny. Febrer 2020

a) Definició de l’àmbit del projecte.
El diagnòstic participat amb perspectiva de gènere i sostenibilitat que hem realitzat ens descriu
els següents aspectes i qualitats que s’han de contemplar per a definir l’àmbit d’actuació del
projecte:
1.a Memòria històrica. La plaça Montseny forma part de la memòria històrica i fins no fa gaire
havia estat la plaça principal del poble, fet pel qual es reconeix com un lloc significatiu de
trobada i de relació. És un lloc de referència (encreuament del camí Ral cap a Sant Sadurní amb
l’hostal) per a orientar-se i la seva ubicació li dóna visibilitat des de la plaça dels Països Catalans
i des del Passeig del Riu. Per altra banda, inicialment al Pla de Barris s’havien identificat com a
carrers històrics el C/ de les Escoles, el C/ d’Anselm Clavé (abans carrer Major) i el C/ de la Plaça
que formen la plaça Montseny.
1.b Mobilitat a peu en la xarxa d’activitats quotidianes. Les d’activitats que transcorren a
l’interior del nucli, on els carrers són molt estrets (menys de 5,40 m d’amplada), acullen
majoritàriament desplaçaments a peu per a acompanyar diversos recorreguts quotidians com,
per exemple, el que fa l’alumnat de les escoles (escola Epiqueia i el col·legi públic la Fassina Zer
Serra d’Ancosa) per a l’ús del poliesportiu, les connexions amb l’entorn del c. Florenci Gustems
on s’ubiquen diversos serveis i per atendre recorreguts temporals com els generats durant
l’esdeveniment de la Festa Major o la Fira de la Cervesa.

1.c Xarxa d’espais públics d’ús social. A més de la Plaça, el nucli té una xarxa d’espais públics
d’estada, com l’eixamplament del c. Anselm Clavé i l’espai de la fassina i el racó del banc vermell
(placeta S/N), que poden vincular-se amb un itinerari tranquil i segur per a vianants. S’espera
que la pacificació doni com a resultat cantonades i espais d’estada que millorin els espais d’ús
social per a les persones vianants.
1.d Els carrers de l’àmbit. El C/ Escoles té molt pocs accessos però és un carrer que fa de
connector quotidianament de les escoles per anar a peu a la zona esportiva i des de la part alta
del nucli per baixar a buscar serveis i equipaments. El C/Anselm Clavé és el carrer central que
comunica les dues places del poble amb alguns comerços i els accessos a les cases. Hi ha vida
de carrer amb activitats i apropiacions diverses que es beneficien de les dues seccions del carrer
i de l’eixamplament de la placeta triangular. El C/ Plaça és un carrer d’entrada i sortida de trànsit
rodat del poble i una connexió a peu de la zona alta del nucli per anar a l’Ajuntament, al CAP, a
la zona esportiva, a l’església, etc. També, molt utilitzada pels infants que travessen en patinet.
En aquest carrer i en la plaça s’ubiquen dos comerços lligats a necessitats quotidianes.

1.e Entrada i sortida de la circulació rodada. Actualment, tot i la secció estreta del carrer, els
sentits de la circulació fan que el C/Plaça, lateral a la Plaça Montseny, sigui una de les entrades
i sortides de la mobilitat rodada al poble.
1.f Passos connectors. El projecte de reurbanització ha d’estudiar la trama urbana per a
plantejar si es poden obrir passos que donin continuïtat transversal als carrers paral·lels
d’Anselm Clavé i el d’Escoles per afavorir la proximitat de les activitats i oferir camins alternatius
als itineraris quotidians.
1.g Relació amb la riera de Mediona. A causa de la proximitat que té la Plaça amb la riera de
Mediona i, per tant, posant en valor les relacions perdudes amb l’aigua, així com la continuïtat
del pas habitual o puntual per relacionar les escoles amb el poliesportiu o el camí dels espais de
festa, podria ser: es fa necessària una visió de futur on l’espai públic sigui concebut en al llarg de
la riera de Mediona Els condicionants temporals i de gestió per l’acabament de les obres del
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Pla de Barris 2020, van plantejar desenvolupar el projecte de Millora del Nucli de la Plaça
Montseny i entorn, en dues fases:


Fase 1. Reurbanització de l’àmbit C/Plaça, Plaça Montseny, Placeta C/Anselm Clavé,
Placeta (S/N) i entorns. Redacció i execució del projecte en l’any 2020.



Fase 2. Reurbanització de l’àmbit del C/Escoles i C/Anselm Clavé i entorns. Redacció
del projecte executiu en l’any 2020 i execució d’obres sense data.

La definició de l’àmbit per la Millora del Nucli planteja ampliar l’espai triangular, entès
estrictament com la Plaça Montseny, a altres espais del voltant que s’han identificat com espais
de relació i significació de l’entorn de la plaça i perquè es puguin llegir com un tot continu. Així,
l’àmbit de la plaça inclou:


La plaça Montseny, triangle definit per l’encreuament i la confluència dels carrers de les
Escoles, el C/ de la Plaça i el C/ d’Anselm Clavé.



Els trams de carrers que convergeixen i des de la mateixa plaça Montseny, és a dir: el C/
de la Plaça que arriba fins al C/ d’en Pompeu Fabra incloent la Placeta S/N on es troba
l’antiga fassina i fins a l’Av. d’En Gaudi; el C/ Escoles des de la plaça i fins al C/ Florenci
Gustems; el C/ Anselm Clavé incloent el seu eixamplament i en tota la seva extensió fins
al C/ Florenci Gustems. Tot just, l’àmbit acabat de les dues fases donarà continuïtat a la
plataforma única que està plantejada en la Reurbanització del C/ d’en Florenci Gustems.
A més, s’afegeix a l’àmbit, el pas transversal sense nom entre el c. d’Anselm Clavé i l’Av.
d’en Gaudi, i també, i a manera de proposta, l’apertura d’un petit pas en el solar núm.
29 del C/ d’Anselm Clavé per comunicar amb el C/ de les Escoles i facilitar els itineraris
transversals.

Definició de l’àmbit dels projectes per a redactar al Nucli. Document de treball. Febrer 2020

Definició de l’àmbit dels projectes per a redactar al Nucli per Fases d’execució, 1 i 2. Document de treball.
Febrer 2020

b) Objectius del projecte.
En termes generals, i sempre des d’una perspectiva integradora i transversal dels conceptes de
gènere i sostenibilitat, el projecte vol ampliar i guanyar espais públics d’ús social i acompanyar
prioritàriament els itineraris quotidians a peu entorn de la Plaça Montseny. Es proposa, donar
continuïtat a la xarxa quotidiana d’activitats i a la pacificació del C/ d’en Florenci Gustems,
ressaltar el valor històric del nucli i teixir la xarxa d’espais públics del nucli per connectar l’àmbit
del projecte amb una visió de futur on l’espai públic de la riera de Mediona tingui una integració
paisatgística.
b1. Valorar el caràcter històric i donar-li rellevància. Recuperar i relacionar aspectes de la
memòria històrica com l’ús de la font, la situació de la fassina o la possibilitat de realitzar actes
comunitaris en la plaça, així com aprofitar la visibilitat des de la plaça dels Països Catalans i des
del Passeig del Riu per facilitar l’orientació i connectar-la visualment amb l’espai natural de la
riera i la façana verda de la plaça dels Països Catalans.
b2. Prioritzar la mobilitat a peu a tot l’àmbit i garantir l’accessibilitat. És a dir, aprofitar la
trama urbana de carrers estrets (en normativa autonòmica1, que està en fase de redacció es
contemplen els carrers més estrets de 5,40 m com a carrers plenament de vianants) per a donar
continuïtat a la pacificació proposada del C/ Florenci Gustems amb un espai compartit entre
vianants i vehicles on les persones tenen la prioritat. Mantenir el caràcter domèstic dels carrers
i garantir l’accessibilitat, acompanyant els itineraris amb l’ús de direccionals i de botoneres per
1

http://xarxamobal.diba.cat/xgmsv/documents/normativa/Resum%20comparativa.pdf
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senyalitzar i donar seguretat, ja que el pas vehicular que hi ha al C/ Plaça és d’entrada i sortida
del poble. Així mateix, cuidar que el nou mobiliari urbà sigui inclusiu i pugui atendre totes les
diversitats, incloses les funcionals.
b3. Configurar una imatge unitària de la xarxa de petits espais públics del voltant (la plaça
mateixa, l’eixamplament del C/ Anselm Clavé, Placeta S/N a l’espai de la fassina i espai d’estada
guanyat a l’encreuament del C/ Plaça amb el C/ d’en Pompeu Fabra) amb la ubicació d’espais
d’estada i relació diversos per atendre les necessitats individuals i comunitàries, quotidianes i
puntuals, i per a promoure l’apropiació i la cura dels espais compartits amb una imatge unitària
donada per l’ús de materials, el mobiliari i la vegetació.
b4. Atendre la mobilitat quotidiana amb la dotació de mobiliari per asseure’s, trobar-se,
prendre el sol, beure aigua o contemplar i gaudir de la vegetació. La trama urbana genera
passos quotidians de persones d’edats i funcionalitats diverses, així com recorreguts temporals
concorreguts durant l’esdeveniment de la Festa Major o la Fira de la Cervesa. Respecte al
moviment comercial, hi ha un parell de comerços entorn de la plaça que necessiten poder
carregar i descarregar i, en general, es demana disposar d’espais de descans per a les persones
que es mouen a peu.
b5. Promoure la continuïtat de l’àmbit de la plaça cap a la riera de Mediona amb la finalitat
de restablir el pas que hi havia a la riera i amb una visió de futur estratègic que parli
potencialment del tractament urbà i paisatgístic de la riera de Mediona al llarg del seu
recorregut. Actualment hi ha un seguit d’espais sense continuïtat i connexió que poden
esdevenir un continu d’espais comunitaris: el pas per anar a la zona esportiva, el passeig de la
riera, els horts, la petita esplanada al final del C/ del Dr. Trueta, la zona de joves al C/ dels Pins i
la proximitat dels safaretjos públics i del claustre de l’Església.

c) Criteris executius per desenvolupar el projecte.
Amb la finalitat d’aconseguir els objectius i descriure les qualitats físiques, socials i temporals
que s’espera que acompanyin les activitats en l’àmbit de la reurbanització, es fa el plantejament
dels criteris executius que cal desenvolupar en el projecte.

Criteris fase 1, plaça Montseny i entorn. Document de treball. Febrer 2020

C1. Plantejament d’una plataforma única en tot l’àmbit del projecte per consolidar el
caràcter històric del nucli i l’àmbit tranquil de les activitats quotidianes i comunitàries; donar
prioritat a la mobilitat a peu respectant ritmes i autonomies i pacificar el trànsit rodat a una
velocitat baixa de 10-20 km/h on es vegi clarament que el cotxe “entra” en una zona compartida;
millorar l’accessibilitat (donat que la normativa autonòmica en fase de redacció contempla els
carrers menors de 5,40 m amb prioritat per a vianants) i donar continuïtat a la pacificació
proposada amb la reurbanització del C/ Florenci Gustems, tot això, tenint en compte que
actualment el C/ Plaça és un carrer d’entrada i sortida i per tant és necessari garantir itineraris
alternatius i segurs.
C2. Utilització, de manera creativa, del mobiliari urbà i/o el paviment i la il·luminació per a
delimitar els espais de les diverses activitats. Les dimensions dels carrers i de la plaça són
reduïdes i es necessita guanyar espai per les persones sense treure el pas dels cotxes. Es proposa
incloure elements que li donin “caràcter” com a xarxa quotidiana i per ressaltar el valor històric,
per exemple amb senyalització, tipus de materials o de vegetació, etc.
C3. Millora dels aspectes que donen seguretat, per exemple en relació amb la mobilitat a peu,
fer ús de paviment podotàctil per senyalitzar la circulació de cotxes al C/ Plaça i facilitar itineraris
accessibles amb paviment direccional on sigui necessari; i en relació amb la percepció
d’(in)seguretat, als carrers que arriben perpendiculars al C/ Escoles, millorar la il·luminació i la
visibilitat, per exemple amb la col·locació d’un mirall. Pel que fa a la il·luminació cuidar que la
proposta il·lumini de manera homogènia, és a dir, que no generi racons.
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C4. Disposició d’espai on es puguin desenvolupar activitats d’ús social. Atenent a la memòria
històrica i a les activitats actuals com: jocs, sopars al carrer (p. ex., Sant Joan), trobades, etc.,
afavorir que l’espai es pugui adaptar per acollir les activitats quotidianes i els esdeveniments
eventuals i festius. El veïnat no troba necessari posar jocs fitxes o xerografiats a terra perquè
diuen que la canalla ja s’apropia de diverses maneres de l’espai (per exemple, avui es fan
dibuixos a terra amb guixos).
C5. Manteniment de les activitats tranquil·les. És a dir, a més dels desplaçaments habituals
per encadenar tasques quotidianes, poder aturar-se, trobar-se, xerrar, prendre el sol, jugar,
beure aigua, gaudir de la natura, etc., de manera individual o comunitària i per gaudir de les
seves qualitats.
C6. Eliminació de la plaça d’aparcament reservada i manteniment de l’accés amb cotxe a
les cases. El projecte de pacificació del nucli compta amb 3 zones d’aparcament properes que
facilitaran guanyar espai per la mobilitat compartida i prioritària per a vianants. Actualment hi
ha una plaça d’aparcament reservada i senyalitzada en la plaça que es pot treure perquè està
en desús. Els comerços de l’entorn poden fer les tasques de càrrega i descàrrega en la
plataforma compartida i la plataforma única també permet que la gent pugui accedir amb cotxe
a casa seva.
C7. Utilització de mobiliari urbà inclusiu amb les diversitats i les necessitats. Posar bancs
diversos i adequats per atendre diverses necessitats, per exemple, amb respatller i braç per
facilitar l’ús a les persones grans i mai una cadira sola perquè no permet “enraonar”. Així com
disposar d’una font accessible que permeti l’accés frontal i tingui una alçada adequada per
l’aproximació amb cadira de rodes o la utilització de nenes i nens. Respecte a les papereres es
va recomanar tenir cura del vent, posar un model petit que no es tombi i amb tapa.
C8. Disposició de la il·luminació que doni seguretat i sigui respectuosa amb el medi
ambient. La il·luminació haurà de fer possible el reconeixement de l’entorn i de les persones
que transitin o estiguin en ell, de manera que es generi fàcil orientació i/o apropiació. Les
lluminàries han de respectar els habitatges i tindran especial cura amb no generar contaminació
lumínica orientada al territori. Pel que fa a la il·luminació cuidar que la proposta il·lumini de
manera homogènia, es a dir, que no generi racons.
C9. Ús de materials sostenibles i que facilitin la neteja i el manteniment a llarg termini.
Foment de l’ús de materials renovables i/o reciclats majoritàriament, i de comportament
respectuós amb els cicles naturals i amb l’ús quotidià, és a dir que comporten facilitat per la
neteja i el manteniment.
C10. Ús d’acabats com el paviment que no faci soroll i aporti harmonia al conjunt existent.
Donades les dimensions de les seccions de carrer i plaça, es recomana proposar materials que
no incrementin el soroll i que aporti bellesa al conjunt seguint per exemple la tonalitat
cromàtica.
C11. Incorporació de vegetació autòctona al disseny ambiental. Es proposa no perdre relació
amb la vegetació, valorar l’espai ambiental que hi ha i utilitzar arbrat i arbustives d’espècies
autòctones per facilitar el manteniment. Aportar alguna ombra a l’estiu i donar la possibilitat
de prendre el sol a l’hivern.
C12. Recuperació d’elements de la memòria històrica. Tothom dóna rellevància a la ubicació
d’una font d’aigua a la Plaça Montseny i es demana que sigui un model accessible. D’altra
banda, el poble està ubicat damunt un aqüífer important pel territori i la fassina, ubicada a

l’espai de la placeta S/N, forma part del reconeixement de la relació amb l’aigua i és un
testimoni de la història comunitària. L’àmbit del projecte s’ha ampliat per incorporar aquest
espai públic i obrir a futur, altres vincles amb el desenvolupament d’un projecte d’espai públic
al llarg de la riera de Mediona.
C13. Atenció al pas d’instal·lacions soterrades i millora de les existents. Preveure el pas
d’instal·lacions soterrades i resoldre les problemàtiques que presenten les canonades d’aigua
actualment.
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2.2.4 Rehabilitació del Sindicat Agrari Cooperatiu

Façana principal i patrimonial de l’edifici Sindicat Agrari Cooperatiu al C/d’en Florenci Gustems

a) Definició de l’àmbit del projecte.
Derivat del diagnòstic participat amb perspectiva de gènere i sostenibilitat realitzat i tenint
en compte que no es podrà realitzar l’obra de la rehabilitació sencera de l’edifici com es
plantejava inicialment en el Pla de Barris, pel temps disponible per la redacció i l’execució l’any
2020, es descriuen els següents aspectes i qualitats que s’han de contemplar per a definir
l’àmbit de la rehabilitació de l’edifici:

a1. Redacció d’un avantprojecte de les possibilitats completes de l’edificació tenint en compte
les necessitats i els criteris recollits per la comissió de seguiment d’aquest treball, els
plantejaments expressats per l’equip de govern (capacitat i funcionalitat en relació amb les
expectatives traspassades a l’equip redactor) i la informació disponible de l’Associació d’Estudis
Científics i Culturals de Mediona (AECCM), ja que l’edifici esdevindrà en un equipament públic
representatiu en la C/ d’en Florenci Gustems.

Sindicat Agrari Cooperatiu, façana posterior a l’Av. Montserrat BV-2136

a2. Redacció d’un projecte executiu per a la consolidació de la coberta en l’edificació original i
representativa que dóna al C/ d’en Florenci Gustems. Si es possible, oferir un sistema
constructiu flexible que permeti habilitar i adaptar l’edifici per a usos comunitaris encara per a
definir.
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Sindicat Agrari Cooperatiu, estat interior actual. Febrer 2020.

a3. Inclusió de les dues façanes de l’edifici en la rehabilitació de la coberta principal i tenint en
compte el seu caràcter patrimonial, especialment la que dóna al C/ d’en Florenci Gustems, ja
que el projecte de reurbanització del Pla de Barris treballa per a convertir-la en un carrer amb
mobilitats compartides on es prioritza la vida urbana.
a4. Inclusió de condicions mínimes que permetin l’ús de l’edifici consolidat. Per exemple,
construir un lavabo accessible a la planta baixa que permeti la realització d’activitats
comunitàries i inclusives. A més, resoldre amb la definició de la coberta, la ventilació dels espais
interiors, perquè encara que no estigui rehabilitada tota la part interior, es pugui començar a fer
servir com espai social, amb unes actuacions menors per part de l’Ajuntament (neteja i
adequació de l’espai resultant)
a5. Plantejament de maneres de relacionar l’edifici en la redacció de l’avantprojecte, amb els
espais públics on s’ubica, la BV-2136 Av. de Montserrat i el nou C/ d’en Florenci Gustems; aquest
últim, objecte de la reurbanització proposada entre les actuacions del Pla de Barris de Sant Joan
de Mediona per a prioritzar una mobilitat quotidiana, accessible i sostenible a l’interior del nucli
urbà.
a6. Valoració d’aspectes patrimonials i el reconeixement de la memòria i la història social i física
en les actuacions on hi hagi aspectes que es puguin recuperar i visibilitzar.
La definició de l’àmbit de l’actuació per la rehabilitació del Sindicat Agrari Cooperatiu es
concreta en la substitució de la coberta i la rehabilitació de les façanes per a consolidar aquest
edifici representatiu que esdevindrà un equipament públic amb sales per a usos encara sense
definició. La rehabilitació inclou la disposició de lavabo accessible i la previsió de bona ventilació
per acollir activitats socials puntuals, comunitàries i inclusives.

b) Objectius del projecte.
En termes generals, i sempre des d’una perspectiva integradora i transversal dels conceptes de
gènere i sostenibilitat, el projecte de rehabilitació de l’edifici del Sindicat Agrari Cooperatiu de
Sant Joan de Mediona vol guanyar amb aquesta primera intervenció, un espai comunitari per
acollir activitats diverses i gaudir de la memòria i el valor representatiu de la vida social del
poble.
b1. Conservar el caràcter històric i patrimonial de l’edifici del Sindicat Agrari Cooperatiu, no
només pel que fa al valor constructiu de la façana principal que li dóna l’accés pel C/ d’en Florenci
Gustems, sinó pel que fa al patrimoni històric de la vida social, política i econòmica del poble i
de la seva vida quotidiana. (vegeu tota la informació disponible per l’AECCM
https://evoluciodunpoble.blogspot.com/)
b2. Guanyar espais per a la vida social i cultural del poble. Actualment l’edifici s’utilitza com
a magatzem de la Brigada Municipal amb dues sortides: al C/ d’en Florenci Gustems i a l’Av.
Montserrat i tota la coberta es troba en condicions deficitàries. Guanyar l’edifici per a la vida
comunitària vol dir recuperar l’ús històric. El Sindicat Agrari funcionava com una Cooperativa
d’intercanvi de productes i era, a més, un espai social amb bar, sala de ball, teatre i biblioteca.
En el projecte del Pla de Barris es proposava com a Centre Cívic on “millorar i ampliar l’oferta
d’espais polivalents, sala d’exposicions i conferències, aula per l’educació ambiental
(permacultura), alhora que disposar d’un nou casal d’avis que alliberarà per altres usos el local
actual insuficient, situat en els baixos de la casa consistorial”.
Estudiar el programa de necessitats d’un nou equipament en Sant Joan de Mediona no es pot
definir en els terminis d’aquest treball però derivat de les sessions participatives realitzades
amb la Comissió de Seguiment, es poden llistar alguns usos que requereixen diversos tipus
d’espais en el poble: el Casal de Gent Gran (actualment està ubicat als baixos de la casa
consistorial), la Colla Castellera (necessita una bona alçada), la Coral-Gòspel (actualment no té
seu), biblioteca (no n’hi ha i es considera un equipament imprescindible per a totes les edats),
l’escola de música (actualment és una activitat molt valorada per la quantitat d’infants que hi
participen). També es veu necessari un espai per a joves, però les persones joves que van
participar no van veure clar que la ubicació estigui en aquest edifici, prefereixen un espai propi.
Des de l’AECCM es proposa i demana l’ús com “Espai d’interpretació de la història de l’edifici i
del municipi”, ja que disposen de material original (actualment en un magatzem) i reculls
d’informació històrica del sindicat i del poble. Actualment l’entitat fa exposicions temporals per
la festa major al juliol. El Casal, l’altre espai social del Nucli, cal tenir en compte que en
l’actualitat funciona en un edifici propietat del bisbat, on part del manteniment el fa
l’Ajuntament i disposa de bar, teatre i espai per a l’entitat AECCM.
Per últim, dir que l’Ajuntament elaborarà un llistat de les necessitats d’espais i funcionaments
que ajudin a treballar l’encaix de possibilitats en l’avantprojecte demanat.
b3. Disposar de condicionament mínim per a l’ús comunitari en la fase 1 de la rehabilitació.
Substitució de la coberta existent, construcció de lavabo accessible i resoldre amb la definició
de la nova coberta, la ventilació dels espais interiors, perquè encara que no estigui rehabilitada
tota la part interior, es pugui començar a fer servir com espai social, amb unes actuacions
menors per part de l’Ajuntament a l’inici de l’any 2021.
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c) Criteris executius per desenvolupar el projecte
Amb la finalitat d’aconseguir els objectius i descriure les qualitats físiques, socials i temporals
que s’espera que acompanyin les activitats en l’ús de la primera fase de la rehabilitació del
Sindicat Agrari Cooperatiu, es fa el plantejament dels criteris executius que cal desenvolupar en
el projecte:
C1. Recuperar el nom original de l’edifici: “Sindicat Agrari Cooperatiu”, és una reivindicació
actual de l’AECCM i pertany a la història social i cultural del poble. Es recomana estudiar la
informació disponible sobre el patrimoni i la història de l’edifici, per si fos possible incorporar
algun altre aspecte al projecte.
C2. Guanyar espais polivalents en la fase 1 de la rehabilitació perquè es puguin adaptar a la
diversitat de necessitats i usos exposats per part del veïnat. Posteriorment, caldrà analitzar els
usos i estudiar com l’espai resultant es pot adaptar i com poden intervenir en la gestió les
persones diverses per a garantir la vida social, comunitària i inclusiva en aquest equipament en
transició.
C3. Resoldre l’entrada principal amb la rehabilitació de la façana històrica pel C/ d’en Florenci
Gustems, ja que el projecte de reurbanització d’aquest carrer preveu una transformació cap a
un carrer accessible amb mobilitats compartides on es prioritza la vida urbana i la connectivitat
de les xarxes quotidianes d’activitats.
C4. Resoldre l’accessibilitat prioritzant l’entrada principal pel C/ d’en Florenci Gustems, i fins
al lavabo accessible en la fase 1 de la rehabilitació.
C5. Reutilitzar i cuidar els materials derivats de la rehabilitació, per una banda mantenir els
elements històrics d’acord amb la informació recollida i les consultes que es puguin fer a
l’AECCM i, per altra, fer servir els que resulten útils.
C6. Utilitzar materials amb criteris de sostenibilitat, disminució de consums energètics,
manteniment a llarg termini i d’acord amb els temps que hi ha per l’execució de l’obra. Aplicar
les mesures corresponents al tractament de materials d’asbest ciment en el moment de la
rehabilitació.

3. RECOMENACIONS PER A LA CONTRACTACIÓ I
EXECUCIÓ DE LES OBRES
Aquest és un apartat de criteris recomanats, va dirigir-se a tots els equips redactors i
l’Ajuntament. És un recull de diversos aspectes que podran ser incorporats, alguns directament
als PLECS dels projectes executius, altres en les licitacions de les empreses contractistes i altres
a desenvolupar per l’Ajuntament com a accions prèvies i paral·leles a l’execució de les obres.
Com a recomanacions, podran ser revisades i ajustar-se també a les possibilitats reals
d’execució.

3.1 ASPECTES DE LA MOBILITAT I LA VIDA QUOTIDIANA A TENIR EN
COMPTE
Es recomana tenir en compte aquesta informació durant el procés de l’execució de les obres
(abans i durant), per tal de poder complir els següents objectius. Aquesta informació s’ha validat
amb la comissió de seguiment (8 de juny 2020)

3.1.1 Garantir que les persones veïnes estiguin informades
La informació és fonamental perquè la gent pugui preveure com les obres i els canvis afectaran
la seva vida quotidiana per poder trobar solucions alternatives i tenir certa previsió. A més, això
farà que la gent s’impliqui, pugui col·laborar, ajudar a altres i resoldre imprevistos.
 Informar a tota la gent veïna de les actuacions del Pla de barris i el nou procés que s’ha
engegat aquest any per arribar a les obres i aplicar la perspectiva de gènere de manera
transversal (criteris i obres a executar fase 1, fase 2 i estratègies a futur a St. Joan de
Mediona)
- Informació penjada a la web de l’Ajuntament
- Jornada informativa
- Difusió a les xarxes
- Difusió mitjans impresos (cartells, porta a porta, altres...)
 Explicar amb detall, sobretot a les persones que estaran més afectades per les obres,
quines obres s’executaran i com els afectarà en el seu dia a dia. Tant els aspectes que
es poden resoldre com els que no, perquè estiguin assabentades de les dificultats i les
puguin resoldre.
- Reunió específica amb la gent veïna i comerciants del Carrer Florenci Gustems i
àmbit Plaça Montseny

3.1.2 Resoldre la mobilitat quotidiana alternativa de manera segura i
accessible
Durant l’execució de les obres la mobilitat es veurà afectada a tot el nucli, però aquesta
afectació es pot considerar una oportunitat per començar a sensibilitzar a la gent que la
mobilitat al nucli canviarà de prioritats, és a dir, que algunes de les mesures que es puguin
prendre, es podrien mantenir per garantir el nou model de mobilitat quotidiana sostenible
(caldria un estudi de mobilitat integral de tot el Nucli). Per això caldrà:
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 Analitzar i resoldre els diferents recorreguts quotidians que avui es fan en cotxe i a peu
pels carrers que es veuran afectats: escoles, Edifici Ajuntament, Casal, comerços. A
més, identificar específicament les necessitats de mobilitat reduïda i de persones amb
diversitat funcional.
- Fer avant-proposta per part de l’Ajuntament
- Validar la proposta pel grup de seguiment integrant persones amb diversitats en
la mobilitat per trobar solucions conjuntes.
- Informar
 Analitzar i resoldre les necessitats en esdeveniments puntuals: Fires, festes, altres...
- Fer avant-proposta per part de l’Ajuntament amb el calendari específic
- Validar proposta amb entitats i/o organitzacions implicades
- Informar
 Analitzar i resoldre les necessitats de càrrega i descàrrega amb comerços i Mercat
setmanal
- Fer avant-proposta per part de l’Ajuntament
- Validar la proposta amb els comerços implicats i Mercat setmanal, per trobar
solucions conjuntes
- Informar
- Analitzar i resoldre les necessitats de circulació amb camions de l’empresa
LANOVER Reunió amb l’empresa per trobar soluciones conjuntes
- Informar

3.1.3 Coordinació de les obres tenint cura de les persones veïnes
Les obres seran executades per diferents empreses constructores de manera simultània entre
setembre i desembre de 2020. Hi haurà diferents interlocucions i podran aparèixer diferents
problemes a l’hora. Per això serà necessari fer una coordinació entre les direccions facultatives
de les obres , sempre informant l’Ajuntament, tenint molt en compte la vida quotidiana de la
gent. Per això proposem:
-

-

-

-

Recomanar a l’Ajuntament que hi hagi una persona que estigui al carrer (com una
agent cívica per exemple) per poder resoldre qualsevol inquietud que pugui sorgir
per part de la gent veïna així com transmetre problemes que puguin aparèixer.
Demanar a les empreses, el moment de la contractació, que facin un pla d’obres
amb la previsió de les seves necessitats i com executaran les obres per tenir cura de
la vida quotidiana al nucli.
Formar una taula de coordinació on participin totes les empreses constructores i
les direccions facultatives de les obres per fer un pla conjunt que haurà de ser
aprovat per Ajuntament.
Fer reunions de la taula per valorar la coordinació del pla, resoldre problemes i
organitzar la planificació. La periodicitat de aquestes reunions (vegeu si és
necessari setmanal, quinzenal o 1 vegada al mes) ha de garantir el bon
funcionament de les obres tenint cura del desenvolupament de la vida quotidiana
al nucli i de les persones.
Informar dels temes que es considerin a les persones veïnes.

Les obres també tindran necessitats en la mobilitat així com d’espais per tenir els materials que
afectaran a la vida quotidiana.

-

Estudiar amb la taula de coordinació els recorreguts, espais d’aparcament i de
materials.

3.2 ASPECTES CONCRETS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
Els següents son aspectes identificats en matèria de sostenibilitat i mobilitat quotidiana, amb
l’assessorament realitzat per la Cooperativa Silvestrina SCM.

3.2.1 Reutilització de materials i transformació dels residus
Durant els enderrocs de les obres d’urbanització es recomana la reutilització dels materials i la
transformació dels residus de la construcció i demolició en un nou àrid reciclat i sostenible per
regenerar.
En el cas de les obres del Sindicat Agrari Cooperatiu, caldrà veure les mesures específiques pels
tipus de materials de l’enderrocament tenint en compte que s‘haurà de treure la coberta de
fibrociment.
Es proposen 2 opcions per:
1.- Que l’empresa licitadora de les obres d’urbanització assumeixi la implantació i gestió de la
planta de reciclatge. Veiem que aquesta opció segurament només seria possible si es realitza
un esforç per coordinar totes les obres d’urbanització, i licitar totes les obres en un sol plec.
Aquest “plec únic” entenem que podria tenir fases d’execució de manera que no impliqui que
totes les obres s’executin a la vegada.
En aquesta opció, el plec per l’execució de les obres haurà d’introduir l’execució de les obres
d’urbanització de manera ajustada als projectes redactats, i també l’obligatorietat per
l’empresa constructora licitadora de redactar un Pla de Gestió de residus d’obra en el que s’hi
integri la instal·lació i gestió de la planta de valorització de residus de construcció i demolició en
obra (RCD). Es tractaria que les empreses licitadores tinguin el compromís “obligatori” de
tractar els residus de demolició que resultin de les obres de reurbanització o de rehabilitació, en
el mateix municipi, i es comprometi a reutilitzar-los en les mateixes obres.
2.- Treure un plec específic per la implementació de la planta de reciclatge de materials
d’enderrocs de les obres.
Criteris i pautes d’inserció per la reurbanització de materials d’enderrocs de les obres
d’urbanització:
Introduir en els plecs l’obligatorietat (a tall de puntuació important) de dotar a les obres d’un
punt de reciclatge de materials d’enderroc: matxucadora (“machacadora”), separadors, etc. per
la utilització dels materials en el procés d’execució de les noves urbanitzacions, de manera que
es redueixi gairebé per complet la generació de residus.
Aquests punts de reciclat de materials hauran de garantir, com a mínim, la separació de
materials per orígens, i aplecs de material o disposició en contenidors segregats, com a mínim:
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A// Matxucadora per a la reutilització de formigons i asfalts, amb separador de metalls inclosos.
B// Separadora de materials: petris, fustes, metalls, plàstics, formigons, asfalts, etc.
C// Criba i separació d’àrids per diferents granulometries en aplecs de material diferenciats.
S’adjunten dos manuals en els quals es podrà recolzar el/la redactora dels plecs a l’hora
d’establir referències tècniques.
A més de les directius a Catalunya (vegeu http://residus.gencat.cat/ca/inici/ ) podeu veure la
guia editada al 2019 per l’Instituto Español del Cemento y sus Amplicaciones (IECA) i
l’Asociación Nacional Técnica de Estabilizados de Suelo y Reciclado de Firmes (ANTER); i d’atra
banda, el “Manual de Directrices para el uso de Áridos Reciclados en Obras Públicas de la
Comunidad Autónoma del País Vasco”, editat prèviament al 2009.
(https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/aridos/es_doc/adjuntos/manual_aridos.
pdf)

3.2.2 Senyalització en l’espai públic durant l’execució de les obres
Seguint els criteris del “Pla de mobilitat i vida quotidiana” durant l’execució de les diferents
obres d’urbanització, les senyalitzacions d’obra derivada dels canvis que afecten la mobilitat
hauran de contemplar la mobilitat de vianants, pedalable i motoritzada, oferint i senyalitzant
tots aquests modes.
La senyalització haurà de ser comprensible i accessible per a persones amb diversitat funcional,
per a la infància o les persones grans o per a persones migrades recentment al municipi (altres
llengües). S’haurà d’intentar generar representacions gràfiques senzilles i intuïtives.
Tota la documentació, publicitat, imatge o materials hauran d’emprar un ús no sexista del
llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o estereotips sexistes i
fomentar una imatge amb valors d’igualtat i pluralitat de rols i identitats de gènere.

3.2.4 Materials de proximitat
Es valorarà l’ús de materials locals o de proximitat. Aquest criteri s’haurà de desenvolupar i
acotar (per poder puntuar les diferents ofertes). Com a criteri, estaria bé incorporar en les
ofertes els materials de proximitat que l’empresa proposa utilitzar. Exemple: àrids,
ferramentes, mobiliari urbà, enllumenat, pedra, vegetació, etc.
Així mateix, es podrà establir una “unitat de proximitat” per cada material en el cas que el
personal tècnic municipal tingui coneixement de proveïdors i elaboradors de materials per a
obres d’urbanització.

3.2.5 Altres aspectes recollits per tenir en compte
Informació recollida a les sessions de comissió de seguiment on s’han validat el continguts
anteriors (8-06-20) i comerciants (15-06-20).

Aquest llistat es podrà completar una vegada es faci la jornada informativa abans de l'inici de
les obres:
- Generar un canal de coordinació-comunicació d’anada amb la informació al dia (whatsapp o
telegram)
-Tenir en compte per això tant a la gent que hi viu com la gent que ve d’altres nuclis del municipi.
- Reunió específica amb la gent veïna (per carrers per exemple i que pugui haver-hi un grup
representant)
- Fer pedagogia des d'ara del canvi en el model de mobilitat sostenible perquè la gent agafi
consciencia.
- Claredat del temps d'execució de les obres.
-Tenir en compte aspectes ambientals per la vida de la gent com: la pols que pot entrar als
habitatges/ comerços i sorolls per les obres.
- Que es pugui accedir als habitatges i a tots els serveis.
- Que la gent que tingui un problema d'accessibilitat o de dependència que necessiti sempre
poder accedir en cotxe o a peu o altre que pugui demanar-lo.
- Facilitar l'accés als aparcaments dissuasius-alternatius.
- Les activitats que ara es fan a la plaça dels Països Catalans o el carrer Florenci Gustems es
podran traslladar a la zona esportiva. Per això cal condicionar aquesta zona perquè puguin
acollir temporalment aquestes activitats, sobretot que els cotxes aparquin a l'aparcament del
costat i no a la zona davant dels edificis.
- Avisar amb temps els canvis de la mobilitat perquè la gent dels comerços i altres empreses
puguin preveure les càrregues i descàrregues.
- Tenir en compte que molts dels transports que fan això fan els girs per sortir en el mateix carrer
de Florenci Gustems.

3.3 CRITERIS DE GÈNERE PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
Per a la recomanació d’aquests criteris es va seguir la Guia per a la incorporació de la perspectiva
de gènere en els contractes públics elaborada recentment per la Direcció General de
Contractació publica de la Generalitat de Catalunya.
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/contractacioestrategica/social/guia_genere/guia-igualtat-genere.pdf
Entre els criteris s’estableixen (vegeu document per ampliar informació, això es una selecció
textual del text original):
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I/ Obligacions de les empreses licitadores i adjudicatàries

II/ La perspectiva de gènere als plecs de clàusules de contractació

III/ Fases del procés de contractació on podem incloure les clàusules d’igualtat de gènere

Entenem que en la fase 1 i 2, per l’objecte i el tipus de contracte, no s’aplicarien criteris (revisar
igualment). Però si que es podrien aplicar en les següents fases.
A la fase de licitació (fase 6.3) aquests possibles criteris d’adjudicació:

A la fase de desempat (6.4) els següents criteris:
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A la fase de execució (6.5) els següents criteris:

Així també es poden establir els següents criteris per a les subcontractacions (6.6)
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Finalment la guia estableix el seguiment de les clàusules de perspectiva de gènere :
IV/ control del compliment de les clàusules de perspectiva de gènere

4. ANNEXOS

Col·lectiu Punt 6 SCCL / F66707514
Trafalgar 48, local 2 / 08019 Barcelona / 623223456
colectivopunto6@gmail.com / punt6.org

59

4.1 RESUM SESSIONS COMISSIÓ DE SEGUIMENT
A continuació es fa un recull de les aportacions fetes en les sessions participatives de la comissió
de seguiment. Aquests resultats preliminars han estat analitzats i incorporats com a resultats a
l’apartat 2 (Criteris de gènere i sostenibilitat per als projectes en execució) d’aquest informe.
Per formar la comissió de seguiment van ser convocades persones que representen la diversitat
de veïnes del Nucli (per gènere, edat, origen i diversitat funcional) així com persones que viuen
en altres nuclis del municipi i són usuàries dels equipaments i espais públics, a més de persones
comerciants i d’algunes entitats.
DADES PARTICIPACIÓ
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Data i hora: tallers 5 i 13 de febrer de 15h a 17h i recorregut el dia 13 de 17 a 19h.
Total de persones assistents a les dues sessions: 25 en total (15 i 10 persones respectivament)
A la primera sessió del grup de seguiment convocat han participat un total de 15 persones, de
les quals majoritàriament són dones (86,7%). Pel que fa a l’edat, la participació ha estat diversa.
Les edats majoritàries han estat la franja de 51-70 anys, representant gairebé la meitat de les
persones participants, seguida de la franja entre els 31 als 50 anys. Cal destacar la participació
de persones adolescents entre els 13 i els 18 anys (2 persones) i entre els 19-30 anys (1 persona).
Les persones participants viuen majoritàriament al centre (Sant Joan de Mediona), mentre que
dues persones viuen a les urbanitzacions de Pere Sacarrera i Can Verdaguer. A més, en quant a
la representació, hi ha hagut una participació majoritàriament a títol individual (11 persones),
mentre que les 4 persones d’entitats o associacions són del Centre Obert, l’AV Can Verdaguer i
el Supermercat Pilar.
A la segona han sigut convocades les mateixes persones i han participat un total de 10 persones,
de les quals majoritàriament són dones (80%). Pel que fa a l’edat, la participació ha estat menys
diversa. Les edats majoritàries han estat la franja de 51-70 anys, representant gairebé la meitat
de les persones participants, seguida de la franja entre els 31 als 50 anys.
Les persones participants viuen majoritàriament al centre (Sant Joan de Mediona). Hi ha hagut
una participació majoritàriament a títol individual sent, a més, dues de les dones comerciants
del carrer Florenci Gustems.

Identificació de les xarxes quotidianes d’activitats al voltant dels projectes identificats de Pla de Barris,
sessió 5 de febrer 2020

Validació de la diagnosi al voltant dels projectes identificats de Pla de Barris, sessió 13 de febrer 2020

Col·lectiu Punt 6 SCCL / F66707514
Trafalgar 48, local 2 / 08019 Barcelona / 623223456
colectivopunto6@gmail.com / punt6.org

61

5-2 DINÀMIQUES DESENVOLUPADES:
Modalitats: 2 Tallers i un Recorregut de Reconeixement
Objectius:
-Presentar el projecte i explicar els límits i oportunitats amb el calendari previst.
-Analitzar el desenvolupament de la vida quotidiana a Sant Joan de Mediona des d’una
perspectiva feminista i posant les cures al centre de les reflexions.
-Valorar i validar els àmbits de les actuacions proposades pel Pla de barris.
-Reconèixer i valorar in situ qualitats i condicionants que ajudin a exemplificar les experiències
viscudes per a la elaboració de propostes
Desenvolupament:
Primera sessió:
-Presentació a càrrec de l’Ajuntament i Col·lectiu Punt6
-Traçat de xarxes quotidianes individuals (espais utilitzats i recorreguts) i valoracions des de
l’experiència quotidiana particular.
-Posada en comú i Mapeig grupal (2 grups en paral·lel) dels resultats, valoració de les actuacions
i propostes inicials per ajudar a definir les actuacions i fer contribucions per a la transformació.
-Recorregut pel nucli amb persones veïnes per identificar i completar la informació del taller
Segona sessió:
-Validació i ampliació de la informació recollida a la sessió anterior
RESULTATS: IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DE LES XARXES QUOTIDIANES
3.1 Els espais públics
Espais públics on es concentren més usos. Són, quotidianament, els que estan relacionats amb
la infància i les escoles com espais d’ús social i de trobada. Molt utilitzats al llarg del temps però
sobretot a l’estiu per l’ús quotidià i perquè als dos espais s’ubica la Festa Major i la Fira de la
Cervesa.
 Plaça dels Països Catalans: lloc de trobada habitual de famílies amb infants; racó per
jugar a les bitlles (bastant utilitzat per joves); racó on hi ha bancs al voltant de l’arbre
(molt concorregut per la gent gran); la plaça s’utilitza diàriament com a pati de l’escola
per part de l’alumnat; la plaça acull el mercat setmanal els dijous. Molt ben valorada per
la concentració d’usos però es considera que “el disseny no convida”, “és molt austera”,
“manquen flors i vegetació” i falten ombres.
 Zona poliesportiva: hi ha parc infantil, poliesportiu, camp de futbol, tennis, piscines,
pista amb cistelles a l’aire lliure. Molt ben valorada perquè es poden fer moltes
activitats, hi ha bona ombra a l’estiu en la zona del parc infantil, però a l’hivern és molt

fosc. Hi ha un gran aparcament darrere el poliesportiu però la gent aparca davant, en la
zona d’entrada i hi ha queixes perquè és una zona on juguen nens i nenes.
La Plaça Montseny. Espai vinculat a la memòria. Antigament era la plaça principal del poble.
Actualment no es considera per fer activitats, ja que la plaça dels Països Catalans és el lloc
principal de trobada. S’identifica com un encreuament dintre de les xarxes quotidianes
d’activitats, de pas cap a altres llocs. També és un espai de referència per un dels accessos al
poble. Els suggeriments veïnals pel projecte redactat de la plaça recomanen no fer aparcaments
a la plaça, posar bancs de fusta, posar arbres que facin ombra, no fer jocs ni dibuixos a terra,
resoldre els problemes amb els gats, facilitar la neteja i el manteniment de l’espai, posar una
font d’aigua, i millorar la il·luminació (apareix una advertència a l´Arbre de Cal Cigró però el grup
no s’aclareix a què es deu)
Altres espais de trobada i espais singulars, que particularment s’apropien grups de persones
amb característiques comunes per socialitzar, per exemple:
 La gent jove sent que no té espais propis, en condicions, no tothom se sent “acollit” en
l’espai jove “Pantinkillo”. Acudeixen al racó de les bitlles en la plaça dels Països
Catalans, a la cantonada del C/ de la Bossa amb l’Av. d’en Gaudi, al cementiri (obert de
nit), al parc al costat de la riera. Un grup de noies adolescents fan teles als arbres, on
abans hi havia una escala per creuar la riera. Hi ha espais que utilitzen, com el parc al
costat de la riera (amb aparells per a la gent gran), que no tenen bona il·luminació per
arribar, i que es poden percebre com insegurs.
 La gent gran acostuma a fer trobades als bancs que envolten l’arbre a la plaça dels
Països Catalans i al costat dels contenidors d’escombraries. És un bon lloc per l’ombra,
els bancs i ubicació en relació amb la xarxa quotidiana d’activitats però es queixen
perquè fa molta pudor a l’estiu.
 La zona de “pic nic” ubicada al costat dels antics safareigs al costat de la riera es
considera un espai desaprofitat, que es podria potenciar més, els safareigs s’havien
recuperat però actualment estan desatesos i es fa manteniment de la caiguda dels
arbres.
 La zona amb aparells per fer exercici la gent gran no ha funcionat per elles i en canvi
s’ha convertit en un lloc de trobada de joves amb bicicletes, que fan salts, i de persones
que surten a passejar els gossos. El mobiliari està desaprofitat i no es correspon amb els
usos actuals.
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Mapa 1 de les xarxes quotidianes d’activitats al voltant dels projectes identificats de Pla de Barris

Mapa 2 de les xarxes quotidianes d’activitats al voltant dels projectes identificats de Pla de Barris

3.2 Els equipaments, els serveis i els comerços

Els equipaments que generen molta mobilitat quotidiana al nucli s’identifiquen amb l’educació
i la concentració de serveis en la Casa Consistorial.
 L’escola Epiqueia i el col·legi públic la Fassina Zer Serra d’Ancosa generen recorreguts
habituals al matí que dinamitzen les xarxes quotidianes d’activitats per anar a la zona
poliesportiva per activitats d’esport i per utilitzar la plaça dels Països Catalans a l’hora
del pati. També generen problemes d’embussos en l’horari d’entrada al C/ de les
Escoles i a l’Av. de Montserrat.
 L’edifici del Consistori genera molta mobilitat quotidiana per la ubicació de múltiples
usos: l’Ajuntament, el CAP, el Casal de Gent Gran i la farmàcia. El Casal de Gent Gran
es considera insuficient per les necessitats que té i les activitats que fa.
Altres equipaments resulten singulars com el Pantinkillo perquè dóna atenció al col·lectiu de
joves i perquè el bibliobús aparca al costat i dóna servei a tota la comunitat o la Cambra Agrària
perquè forma part de la memòria històrica.
 L’espai jove “Pantinkillo”. És un espai que no tot el jovent el sent seu. Les noies joves
participants consideren que és un espai institucional, amb suport per a diferents temes
i sales per fer diverses activitats amb una persona que coordina. Davant s’ubica la
parada de bibliobús que arriba els divendres d’11 a 13.30 h
 La Cambra Agrària. És un edifici patrimonial que la Llei de Barris contempla rehabilitar.
Es va reivindicar el nom de Sindicat Agrari Cooperatiu. Actualment s’utilitza com a
magatzem de la Brigada Municipal. Es va proposar fer una pluja d’idees entorn de la
necessitat d’equipaments en el nucli i es van proposar els següents usos possibles: el
Casal de Gent Gran que actualment es queda petit als baixos de la casa consistorial, la
Colla Castellera (necessita una bona alçada), la Coral-Gòspel (actualment no té seu),
biblioteca (no n’hi ha i es considera un equipament imprescindible per a totes les edats),
l’escola de música (actualment és una activitat molt valorada per la quantitat d’infants
que hi participen). També es veu necessari un espai per a joves, però les persones joves
que van participar no van veure clar que la ubicació estigui en aquest edifici, prefereixen
un espai propi.
Sumat als equipaments, al nucli de Sant Joan de Mediona hi ha una xarxa de comerços variats
que complementa les activitats al nucli quotidianament, el dia del mercat setmanal, els caps de
setmana i en esdeveniments puntuals com la Festa Major i la Fira de la Cervesa.
 El nucli compta amb diversos tipus de comerç: forns, supermercats, botiga de
queviures, estanc, perruqueria, bars (el 3 Pedres i el del Casal són espais de trobada
concorreguts), restaurant, servei de mecànic, etc., i s’ubiquen al voltant dels carrers del
nucli, per exemple hi ha cinc al C/ d’en Florenci Gustems, dos al C/ de les Escoles, dos al
C/ Anselm Clavé, un a la plaça Montseny, un al C/ Plaça, un al C/ General Prim, etc.
3.3 La mobilitat en les xarxes quotidianes. Els mitjans
 Anar a peu. Per la majoria de les persones participants en el grup de seguiment, aquest
és el mitjà que més utilitzen. Es considera que hi ha pocs espais amb prioritat de
vianants i que és difícil anar amb cotxets o carros de la compra i també, que a l’espai
públic, en general, hi ha manca d’accessibilitat per les persones amb cadires de rodes.
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Les voreres són molt estretes a tot el nucli. S’ha identificat com a zona perillosa per la
falta de visibilitat i els accidents, el tram de l’Av. d’en Gaudi abans d’arribar al pont sobre
la riera.
 Anar en cotxe privat. Habitualment, la gent que arriba al nucli en cotxe aparca en els
aparcaments que hi ha a l’entorn: al 3 Pedres, al voltant de la zona poliesportiva i
darrere de la plaça dels Països Catalans. Queda una mica més allunyada i sense aquest
servei la zona cap amunt del C/ de les Escoles.
 Anar en bicicleta. Diuen que hi ha molta gent que té bicicleta però que no hi ha rutes
verdes o carrils que faciliten l’ús. Hi ha camins antics que es podrien aprofitar i itineraris
curts que es podrien habilitar, com el que connecta amb l’escola Roure o el que va a
Cases Noves.
3.4 La mobilitat en les xarxes quotidianes. Els carrers, els itineraris
S’ha identificat el C/ d’en Florenci Gustems com el més utilitzat per a connectar les activitats
quotidianes. Es considera tota l’extensió del recorregut que fa el C/ d’en Florenci Gustems amb
la continuïtat de l’Av. d’en Gaudi per travessar el Pont i arribar a la zona poliesportiva
 Es considera l’eix principal del Nucli i que és un eix de pas, però on no s’hauria d’aparcar,
excepte pel servei de càrrega i descàrrega dels comerços i serveis que hi ha. Hi ha tres
zones d’aparcament properes al llarg del seu recorregut: les 3 Pedres, al costat de la
plaça dels Països Catalans i al final al costat del poliesportiu. Al tram de l’Av. d’en Gaudi
hi ha trams on no es pot aparcar i hi ha poca visibilitat i per tant és perillosa.
Els carrerons al voltant de la Plaça Montseny, el C/ de les Escoles i el C/ d’Anselm Clavé són
estrets i el trànsit és baix, la gent va pel mig del carrer i connecten amb el Passeig de Mediona
(Riera) i el Pont per arribar a la zona poliesportiva o a través del C/ Plaça, per travessar cap a
l’Ajuntament, actualment aquest carrer és una de les entrades al nucli des de l’Av. Montserrat.
Altres carrers que no són connectors però són concorreguts per usos específics són: el C/ Sant
Jordi on s’ubiquen les escoles, el C/ del Dr. Trueta on s’ubica l’edifici de l’Ajuntament i el C/ del
Molí per anar a l’Espai Jove, a la fàbrica i al barri del Molí.
Com a recorreguts habituals a peu per camins dintre del nucli de Sant Joan de Mediona s’han
identificat:
 El camí de la riera, una passejada rodejant el pas de la riera des del C/ del Molí, passant
pel parc amb aparells gimnàstics, la zona dels safareigs, el barri de l’Església, la zona
del poliesportiu i fins a travessar el pont.
 El camí que des de la plaça dels Països Catalans passa pel C/ Cases Noves (zona
d’aparcament) per arribar a l’Espai Jove o el bibliobús i seguir pel C/ del Molí per arribar
a la fàbrica o al barri del Molí.
 Camí de la riera al costat del camp de futbol per connectar el Nucli amb la zona
poliesportiva on abans hi havia unes escales per creuar.
A més, s’han identificat altres recorreguts des de fora del nucli de Sant Joan de Mediona que
poden esdevenir en oportunitats per implementar altres mitjans de mobilitat:
 Des de l’Escola Roura es considera que hi ha un tram propici per promoure l’ús de la
bicicleta. A vegades l’alumnat ve al nucli caminant i arriba pel passeig de Mediona.

 Des del nucli de Cases Noves hi ha un recorregut de 2,5 km que també es considera
propici per incentivar l’ús de la bicicleta.
Altres aspectes a tenir en compte per la millora de la mobilitat en el nucli tenen a veure amb la
falta de visibilitat i la il·luminació baixa:
 A causa de la configuració física de la trama urbana, hi ha zones amb molt poca
visibilitat en les cantonades que genera inseguretat tant pels cotxes com per anar a peu
(identificar aquests punts dintre de la xarxa).
 Hi ha carrers o recorreguts que generen percepció d’inseguretat per la falta de visibilitat
o la il·luminació baixa (aportació de les noies joves participants).

Tallers 1 i 2 resultat de les xarxes quotidianes d’activitats al voltant dels projectes del Pla de Barris
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