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Des de l’ajuntament de Parets del Vallès, i

concretament des de la regidoria de Participació

Ciutadana es va encarregar  un projecte que

promogués la participació ciutadana, la discussió i

la reflexió entorn a un futur Pla de Mobilitat

concretat al casc antic del municipi.

El context de Parets del Vallès, marcat pel

creixement demogràfic del municipi degut, en part,

a la disposició d’una bona xarxa de comunicacions,

l’està configurant com a lloc atractiu per viure. Però

alhora acompanyat de l’increment de construccions i

l’augment de la circulació per les principals vies

municipals. Aquesta  situació i el plantejament de

l’ajuntament de modificar el Pla General

d’Ordenació Urbana (1985), han estat l’escenari de

partida on es va situar la proposta.

Aquesta proposta encarregada al Postgrau de

Participació i Desenvolupament Sostenible de la

Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de l’UAB,

ha desenvolupat un procés compartit amb els

diferents agents que han participat: ciutadans i

ciutadanes que viuen i treballen a Parets:

comerciants, veïns i veïnes, tècnics i polítics

municipals, en diferents espais treball. Aquests

espais han facilitat alhora la implicació dels

ciutadans en els assumptes del la seva comunitat, i

propostes de millora substantiva, en aquest cas

materialitzat en els criteris i propostes concretes que

ha de contemplar el Pla de mobilitat del Casc Antic. 

El present document pretén recollir la descripció del

procés participatiu dut a terme durant sis mesos de

treball, desenvolupat en quatre fases, i alhora

explicitar quina ha estat la metodologia emprada, i

quins han estat els conseqüents resultats, al voltant

del futur Pla de Mobilitat del Casc Antic del municipi

de Parets del Vallès.

Cal dir que l’elaboració i disseny de les diferents

fases que s’han plantejat han girat entorn als tallers

participatius realitzats al final del procés,  la

preparació i maduració dels mateixos ha estat

possible en la mesura que durant les primeres fases

s’ha realitzat un treball de contacte, informació i

formació amb les persones que han participat.

Paral.lelament i durant la realització d’aquest procés

participatiu s’estava realitzant un estudi tècnic sobre

la mobilitat al municipi, dut a terme per la Fundació

RACC i encarregat també per l’Ajuntament. Amb

aquest procés que tenia la seva pròpia agenda hem

establert contactes per tal de buscar la

complementarietat dels processos.

Per últim, agrair, l’interès, la predisposició i la

participació de totes les persones que han posat part

del seu temps personal i professional a disposició

d’aquest procés, aportant les seves idees i

experiència amb responsabilitat, que de ben segur

cristal.litzaran en els processos de canvi que s’estan

dibuixant en el territori.

Ma Dolors Castilleja Delgado

Isaac Comas Cabrera
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METODOLOGIA I OBJECTIUS
La metodologia del procés s’ha basat en la

intervenció comunitària i en l’aplicació de tècniques

participatives similars a la metodologia EASW

(European Awareness Escenario Workshop) adaptant

les metodologies i les tècniques a la disponibilitat de

les persones i comptant per a la seva realització amb

el suport tècnic del l’ajuntament, en les

convocatòries, en els espais físics de treball i en la

documentació necessària.

Aquestes metodologies plantegen construir

respostes que s’ajustin més a la realitat, en 

la mesura que  s’han construït a partir de les

confiances desenvolupades al llarg del procés, el

qual s’ha situat en el període comprés entre juny de

2004 i febrer de 2005.

La finalitat general d’aquest procés ha estat la de

promoure i estimular la participació i el sentit

d’identitat de persones, entitats, grups, i

professionals que viuen i/o treballen a Parets del

Vallès per la definició de criteris  i/o d’estratègies

conjuntes a considerar en el futur Pla de mobilitat

del Casc Antic del municipi.

Partint d’aquesta finalitat general el projecte ha

treballat de forma més específica els següents

objectius:

Ordenar i sintetitzar tot els diferents discursos, opinions, estudis i

diversos materials escrits sobre aspectes de mobilitat referits al Casc

Antic.

Identificació de temes problemes o potencialitats: aspectes transversals

que han permès focalitzar futurs eixos de treball per desenvolupar un

pla de mobilitat, que són viscuts per la comunitat com a “idees força”.

Incorporar el major nombre de discursos possibles atenent a temes

d’interès comunitari i/o a necessitats per franges de població: infància,

joves, adults, gent gran.

Reflexionar de manera participativa i conjunta sobre la mobilitat, a

partir dels usos i utilitats del Casc Antic, en lògica territorial i

municipal.

Facilitar una organització clara i assumida en els debats plantejats.

Aportar informació/formació per enriquir la reflexió i el debat.

Treballar de forma transversal, en clau local, amb perspectiva

territorial, ambiental, social, educativa i econòmica.
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FASES I MOMENTS DEL PROCÉS
El procés participatiu dut a terme, s’ha desenvolupat

en 4 fases, que presentem a continuació. El

desenvolupament d’aquestes fases ha estat  molt

centrat en la realització dels tallers participatius duts

a terme a la tercera fase. 

En definitiva, ha estat un procés pensat sobre un eix

principal -els tallers-, amb dues fases prèvies de

preparació i maduració.

En especial, aquestes fases prèvies, havien de

facilitar la realització dels tallers a tres nivells:

Detectar les diferents visions i experiències que

sobre el Casc Antic existeixen, la qual cosa ens ha

permès evidenciar quins són els possibles continguts

a treballar en els tallers (l’agenda).

Reconèixer els possibles actors participants als

tallers, amb la condició de recollir, en els mateixos,

la totalitat de visions i opinions que sobre el casc

antic i en especial sobre la mobilitat hi són presents.

És a dir, aconseguir que en els tallers hi siguin

presents i representats aquestes diferents visions i

opinions.

Finalment, informar i formar a la ciutadania sobre

què és i què representa un Pla de Mobilitat. Quins

són els elements claus en la mobilitat d’un municipi,

quins són els temes a tenir en compte i quines són les

últimes “tendències” al voltant de la mobilitat, a

través de la presentació d’altres experiències.

Aconseguir aquests tres nivells, ens ha permès

plantejar els tallers de manera seqüencial, amb una

lògica  reflexiva que ajudés als participants a pensar

de manera global i integral sobre el Casc Antic, i

fugir d’una visió més concreta i limitada al problema

o conflicte concret. En altres paraules, facilitar un

nivell de debat i de discussió al voltant d’allò comú

(el Casc Antic com a territori de tots) i evitar una

discussió sobre allò individual (de cas concret sobre

“la meva vorera, el meu carrer o el meu cotxe”).

Aquest plantejament comporta l’assoliment

d’acords comuns, consensuats, i de propostes

globals que han de permetre planificar un Pla de

Mobilitat en benefici de tots i totes, en perspectiva

global, i sobretot sense caure en un Pla resultant de

la suma de solucions a problemes individuals sense

perspectiva de futur i de globalitat.

Les quatre fases es van concretar 

de la següent manera:

1a. FASE (juny-setembre 2004)
Va consistir en l’aproximació a la realitat social del territori a partir

de la documentació existent i de la realització de 28 entrevistes

obertes a representants d’entitats, institucions i serveis, atenent als

següents criteris: 

Pluralitat en el nombre de posicionaments respecte a la mobilitat

en el casc antic. 

Procedència: ciutadans residents o no residents del casc antic

però que l’utilitzen.

Representants de partits polítics.

Experts en tecnologies (urbanistes, professionals del serveis).

Representants del sector privat. 

El que vàrem realitzar durant aquesta primera fase ens va permetre

poder preparar i concretar les següents. 
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3a. FASE (novembre-desembre 2004)
10 i 17 de novembre, i 15 de desembre. Sessions de participació

per l’elaboració dels criteris generals del Pla de Mobilitat del Casc

Antic, mitjançant la realització de tallers.

Respecte als participants, els criteris de selecció van ser els mateixos

que els utilitzats a les entrevistes. El nombre total de participants va

ser de 40 persones, que durant els tres dies van treballar en sessions de 2

hores, distribuïts en 5 grups.

En el primer taller: Quin model de casc antic volem?, la composició

dels grups va ser homogènia, i encara que tothom treballava el

mateix, es van fer els següents grups: 

Ciutadans organitzats. 

Ciutadans no organitzats.

Tècnics. 

Representants de partits polítics.

Comerciants.

En el segon i en el tercer taller la composició dels grups va ser

heterogènia, i encara que les discussions van estar molt centrades

en la mobilitat, cada grup va desenvolupar un aspecte concret.

D’aquesta manera, en el segon taller es van elaborar criteris de

mobilitat sobre les següents temàtiques, que corresponen a cada un

dels grups de treball. 

Identitat.

Accessibilitat.

Comerç.

Espai públic de relació.

Serveis.

Al tercer taller, cada un dels grups va treballar sobre un criteri,

proposant a on s’havia d’aplicar sobre plànol. D’aquesta manera els

grups van ser:

Prioritat al vianant.

Millora de l’espai públic i del mobiliari urbà.

Millora del transport públic.

Aparcament públic.

Descàrrega del trànsit.

2a. FASE (setembre-octubre 2004)
5 d’octubre: Presentació pública del procés participatiu i de la seva

agenda.

21 i 28 d’octubre: Fase de debat i contrast, mitjançant sessions

formatives i informatives que van aportar orientacions a considerar

alhora de establir criteris generals en la mobilitat, a partir del

coneixement d’altres experiències. Les experiències exposades van

estar centrades en processos de remodelacions de nuclis antics,

algunes dutes a terme amb processos de participació. També es va

aportar des de la psicologia social conceptes  relacionats amb

processos d’identitat i d’apropiació de l ‘espai, per part de les

persones. Les experiències exposades es van portar a terme a

diferents municipis: Montmeló, Granollers, Malgrat de Mar,

Vilafranca del Penedès, Campus UB i Còrdova, les quals van aportar

reflexions sobre els següents conceptes: 

¿Que és un Pla de mobilitat? A quines necessitats pot respondre?. 

Causes i conseqüències de diferents plans de mobilitat.

Usos comunitaris de l’espai públic. Apropiació i identitat.

Trànsit viari, públic i privat,  i vianants. Models sostenibles.

Regulació i criteris d’aparcament de vehicles en la zona.

4a. FASE (gener-febrer 2005)
Elaboració de l’informe final.

Març: Presentació pública. Devolució de l’informe final.
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VISIONS DEL CASC ANTIC
En aquest bloc us volem presentar el resultat de

les entrevistes realitzades al llarg de l’estiu de

2004, amb la finalitat de detectar i de recollir les

diferents visions i opinions que al voltant del

Casc Antic hi havia.

Aquest recull no és res més que una petita

diagnosi de com els seus actors, veuen i

interpreten el Casc Antic, en una perspectiva

bàsicament de present. 

També, amb els entrevistats, vam voler conèixer

quin era el seu desig de com hauria de ser o com

voldria que fos el Casc Antic del futur, per

exemple a 10 o 15 anys vista. Aquesta projecció

de futur ens ha permès treballar en uns

imaginaris que també posaven en evidència

aspectes positius i negatius de la realitat actual

del barri. Fer un esforç d’imaginar el Casc Antic

ideal, provoca per força una reflexió del que en

el present vius (que se’n gaudeix o se’n pateix).

Aquesta visió de futur, però, l’abordarem

posteriorment en el següent capítol, per tal de

vincular-ho amb el resultat del primer taller

participatiu, que es va realitzar en el mes de

novembre, i que tenia com a objectiu consensuar

el model de futur del Casc Antic, tant en positiu

com en negatiu.

Així en els següents fulls, us plantegem una

síntesi de les percepcions en present, dels

entrevistats, en la primera fase del procés.

Visions Generals

Val a dir que existeix una visió bastant compartida que al Casc

Antic li cal una intervenció urgent, una remodelació global, que

ajudi a dignificar-ho. La coincidència també és present sobre la

idea de que fa molts anys que no es fa res al Casc Antic i això

“clama al cel”.

A més, possiblement amb l’evidència urbanística de Parets de dos

nuclis urbans tant diferenciats com són el Casc Antic per un costat

i l’Eixample per l’altre, la qual cosa provoca les comparances

entre aquestes dues trames urbanes de Parets.

La percepció per part dels entrevistats és que l’Eixample es troba,

en aquests moments, molt millor que el Casc Antic i això a

primera vista es nota i es fa força evident. Hi ha qui és conscient

que una remodelació del Casc Antic pot ser complexa, i més si es

tracta d’aspectes de mobilitat ja que el nucli antic es troba a sobre

d’un turó.

En general hi ha una sensació latent
d’un cert oblit del Casc Antic, i per
tant d’una necessitat urgent i
imperiosa de fer actuacions i
intervencions urbanístiques, que el
millorin i el potenciïn.

A partir d’aquestes generalitzacions hem pogut constatar que les

visions dels entrevistats es podien agrupar en diferents àmbits,

tots ells estretament vinculats i difícilment autònoms. Son àmbits

doncs molt correlacionats i que ens fan pensar que l’un es

conseqüència de l’altre o a l’inrevés. Però el fet de distingir-los ens

ha permès entendre millor quins son aquells aspectes que

realment preocupen o destaquen els entrevistats.
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Identitat de poble

Quan es fa referència a quina és la identitat del Casc Antic tothom

coincideix en que l’essència de poble s’està perdent. Això es valora

com quelcom molt negatiu. Aquesta percepció és té molt present

en la vessant estètica del barri. El comentari general és que l’estat

en que es troba actualment no és gens atractiu, no acompanya a

quedar-s’hi.Arquitectònicament no és harmònic ni conserva

aquest estil històric del Casc Antic. Per altra banda, aquesta

essència es determina a les relacions entre les persones, al

patrimoni històric i al sentit referencial que hauria de tenir el

centre. Més aviat el centre es descriu com desestructurat i no gens

aglutinador des del punt de vista social, poc atractiu i sense

encant. I amb una tendència a convertir-se en ciutat dormitori.

“Parets no té un centre històric que
aglutini, on la gent s’hi trobi, amb
identitat. No té aquest referent
històric social que sigui identificatiu
del poble. Molta gent nova, o de fora
del poble, quan ve a Parets queda
decebuda perquè no troba aquest
centre històric.”

Alguns elements identificatius positius són el Parc de la Linera,

l’església, l’ajuntament, i alguns comerços de tota la vida,...

també i des d’un punt de vista més social la Festa Major, a la qual

se li atribueix un valor referencial respecte al Vallès, és molt

valorada per tothom. Altre espai, la Plaça de la Vila, tot i ser un

element d’identitat, no és ben valorada, ni per la seva estètica ni

pel seu ús.

Tot i que es valora positiu el progrés, i el creixement, en aquest

cas, del poble, hi ha qui pensa que ha crescut massa ràpid i ha

passat de ser un poble tranquil i agrícola a un poble industrial, i

amb grans edificis, en molt poc temps. Per contra, hi ha altres

opinions que sostenen que encara que ha hagut creixement

Parets és encara un poble tranquil.  

Espai públic com a lloc de trobada
i relació

La idea de l’espai públic, és a dir el carrer, les places, els parcs,

com un lloc de trobada, de relació entre les persones, està

fermament relacionada amb la idea d’identitat. És precisament

en el carrer on la identitat d’un territori és fa visible i evident. Tot

i això creiem que la importància i la insistència sobre aquest

aspecte mereix la seva consideració.

Tot i que hi ha persones que pensen
que la dotació d’espai públic sobretot
places, és suficient al casc antic,
s’afirma que no hi ha vida ni relació
social al carrer, a excepció del Parc de
la Linera i molt simbòlicament a la
Plaça de la Vila. 

Per part de determinats sectors de població, especialment els

joves, la utilització de l’espai públic és pràcticament nul·la, sobre

tot els caps de setmana, aquest fet s’associa a que tampoc hi ha

llocs atractius i d’esbarjo al centre. 

Respecte als nens, la utilització de l’espai públic està molt

acotada al Parc de la Linera, i es manifesta la impossibilitat de

poder utilitzar el carrer per jugar perquè és incòmode i fins i tot

perillós (trànsit i voreres estretes) i molt menys d’anar en

bicicleta.

S’apunta la inexistència d’un lloc per passejar sigui una rambla

o una plaça que tingui aquesta funció. No ve de gust passejar.

Una idea que surt amb força és la sensació que el Casc Antic ha

estat envaït pel cotxe, i que s’ha pensat més en la circulació del

cotxe que no pas en la dels vianants.

Respecte a les voreres, tot i que  es pot anar caminant,

pràcticament per tot Parets, són molt estretes i difícils per a

persones amb dificultats de mobilitat, gent gran, cotxets,

carretons de compra,...
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VISIONS DEL CASC ANTIC
Comerç
Sobre el comerç hi ha bastant consens respecte a la seva situació de

debilitat. 

Moltes botigues han tancat, en especial
les de tota la vida,  i la tendència és que
continuï així. Això es valora com a molt
negatiu i hi és present un clar consens en
que això perjudica al barri i potencia
aquesta imatge de poca vida al Casc
Antic. De fet, es valora positivament el
tracte humà dels comerciants cap als
clients. Per tant, si les botigues de tota la
vida tanquen, aquest tracte humà pot
desaparèixer.

Tothom pensa que hi ha poca diversitat de comerç, encara que pel dia a
dia pots trobar pràcticament de tot. Tot i així no hi ha un quiosc, i
poques terrasses, i els caps de setmana està tot tancat. També hi ha qui
afirma que no es coneix el comerç que hi ha al casc antic i la seva
potencialitat.

No hi ha bars ni establiment d’oci, que fomentin i convidin a venir o
quedar-s’hi al Casc Antic, i que li donin vida al barri.

S’apunten com amenaces la instal·lació de grans superfícies. 

Algunes opinions consideren la necessitat de generar unes rutes còmo-
des per a comprar, que es pugui accedir tot passejant i això permeti
accedir als aparadors de manera més fàcil.

Existeix una sèrie de discursos que evidencien la falta de consens al vol-
tant de com revifar el comerç. Per un costat, els veïns i veïnes volen que
es mantingui aquest comerç més tradicional, el de tota la vida, però
alhora creuen que el comerç és poc dinàmic i actiu. En general, es veu
el comerç com poc innovador i original. 

Els comerciants també mostren disparitats d’opinions sense tenir un
discurs comú. Alguns comerciants van presentar un projecte de remo-
delació del carrer Major però no va rebre ni el suport dels altres comer-
ciants ni dels propis veïns i veïnes del mateix carrer.

Es valora negativament el fet que el mercat setmanal no s’instal·li a la
Pl. de la Vila, com s’havia fet sempre, aquest fet revifaria el petit comerç
de la zona.

Accessibilitat interna i externa
En general l’accessibilitat a Parets des de Barcelona i des d’altres
municipis propers es percebuda com bastant bona i eficaç, sobretot
pel que fa referència a carreteres i al transport en cotxe, no sent així en
relació al transport públic.

A nivell intern, i centrant-nos al casc antic, tot i que es poc utilitzat, es
valora positivament el bus urbà, però insuficient. Com a mitjans de
transports utilitzats, es posa de manifest  l’ús generalitzat del cotxe,
encara que molta gent es mou a peu pel casc antic.

Tot i així la mobilitat al casc antic no dóna prioritat al vianant, més
aviat està pensada per anar en cotxe. Com ja s’ha esmentat
anteriorment la sensació d’estar envaïts pel cotxe és molt forta i això
provoca una impressió de caos circulatori. Fins i tot hi ha qui afirma
que aquest caos és el problema principal del Casc Antic.

Respecte a la mobilitat en cotxe, s’apunten algunes dificultats: caos al
Raval, sobretot provocada pel sentits dels carrer i augment del trànsit en
la Zona de Sant Antoni, provocada per la Ronda de Lluís Companys. 

Tot i així, i en contraposició hi ha gent que pensa que el sentit dels
carrers està molt bé pensat, des de la mirada dels que utilitzen
l’automòbil.

l’enfoc general passaria per una percepció
de que el problema no és tant la manca
d’aparcament sinó la seva regulació. 

L’aparcament és un dels temes més reiteratius en els discursos dels
entrevistats. Al respecte, l’enfoc general passaria per una percepció de
que el problema no és tant la manca d’aparcament sinó la seva
regulació. És a dir, habilitant algunes zones noves d’aparcament,
sobretot fora del Casc Antic, hi hauria suficient per aparcar, el
problema ve quan aquest aparcament és dins del casc antic. El debat
sobre l’aparcament passa per diversos posicionaments:

Dissuadir d’aparcar dins del Casc Antic, conscienciant als ciutadans de

no utilitzar el cotxe per a tot i del innecessari desig d’aparcar davant de

la porta de casa.

La possibilitat d’accedir i aparcar amb el cotxe dins del Casc Antic,

però amb limitacions i regulacions horàries, per exemple zona blava.

Sense regulació i disposar d’aparcament dins del Casc Antic només per

veïns i veïnes.

Es valora negativament el pas subterrani de l’Av. Catalunya, poc
utilitzat, i amb deficiències de manteniment i il·luminació.
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Zones destacades 

Hi ha una coincidència en veure la
seva necessària transformació i
arranjament, de fet hi ha qui
anomena el carrer Major com el carrer
“Pitjor”, tot i que s’és conscient de les
seves limitacions  orogràfiques, amb
un cert pendent. 

Els discursos que es fan sobre propostes concretes són diversos:

zona exclusiva de vianants amb regulació d’entrades i sortides i

de càrrega i descàrrega; zona de prioritat per vianants; o ampliar

una vorera i amb trànsit de cotxes, sense aparcament o amb

aparcament regulat per zona blava.

Es considera també el carrer
Barcelona com un carrer que caldria
potenciar. 

Actualment és un carrer estret i amb voreres molt estretes. Alguna

aportació apunta a que podria ser una bona zona comercial si

s’habilités.

Bàsicament aquesta zona està molt relacionada amb la

rotonda amb Lluís Companys i algun sentit de direcció

d’aquest carrer i dels voltants. S’és crític amb el desviament

del trànsit per la zona de Ca n’Oms, carrer de Ponent, aquest

fet ocasiona molèsties de soroll als veïns i possibles perills

amb l’escola  bressol i el casal d’avis.

Es reconeix que és un carrer important de circulació i

alguna proposta integradora apunta a que sigui un espai

d’usos diversos, però sobretot que s’amabilitzi el trànsit.

Zona carrer Major

A dalt, vista del Carrer Major; a sota, detall del Carrer Barcelona

Rotonda del carrer Sant Antoni

Zona carrer Sant Antoni
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VISIONS DEL CASC ANTIC

Existeix una visió bastant
generalitzada que si hi ha algun lloc
on encara es preserva la sensació de
poble, és en especial al Raval. Això és
valora com a positiu i caldria
preservar-ho.

Ara bé, no hi ha un discurs consensuat de com s’hauria de fer.

Gairebé tothom coincideix que al Raval, encara que ha millorat,

hi ha caos circulatori en el trànsit rodat, i això cal abordar-ho i

solucionar-ho. Fins i tot, hi ha algun punt a prop de l’escola

Ntra. Sra. de Montserrat que és perillós, hi ha doble sentit de

circulació. Les aportacions apunten a canviar els sentits d’algun

carrer i reordenar la circulació, que afecta també a tot el centre,

obrir el C/ Sant Joan Bosco, i possibilitar la rotació del Raval

amb el c/ Sant Antoni. 

Una altre qüestió que es planteja és la possibilitat d’habilitar

zones per a vianants, per tal de buidar-lo de cotxes, però sobre

aquest tema no existeix tampoc un clar consens.

Es fa referència al la riuada que va patir el Raval fa uns anys i en

especial el c/Antoni Feliu, i existeix una percepció que les seves

conseqüències no es van resoldre prou bé.

Com a fets positius es valora la placeta entre els c/Antoni Feliu i

Joan Bosco, com un racó maco a conservar. Un altre fet destacat

i positiu és el concurs d’aparadors que organitzen els

comerciants, però també es creu que llueixen poc per culpa de

les voreres estretes i els cotxes aparcats.

Zona carrer Raval 

Encara que es considera que
la plaça és un espai
necessari, és valorada molt
negativament. 

De fet, a cap dels entrevistat els hi agrada. No

convida a quedar-s’hi, és descriu com una plaça

freda i poc accessible des de l’Avinguda de

Catalunya. És una entrada molt lletja al Casc

Antic. Està infrautilitzada i no convida a la relació.

Plaça la Vila

El carrer Raval
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PROPOSTES. RESUM DELS TALLERS
Els tallers són moments participatius importants en

un procés de participació ciutadana. Són moments

de treball en comú i en especial de consens de

conclusions i propostes.

En el cas que ens pertoca els tallers es van realitzar

en tres dies diferents, en horari de tarda vespre, amb

una durada de dues hores. El número de participants

va estar entre 35 i 40 persones, amb una

heterogeneïtat al voltant de polítics, tècnics,

comerciants, associacions i ciutadans no associats.

L’estructura dels tallers va ser la següent:

Un primer taller, realitzat el  10 de novembre de

2004, per debatre: “Quin Model de Casc Antic

volem”, en un imaginari de 15 anys, per consensuar

un model positiu (com m’agradaria) i un model

negatiu (com no m’agradaria).

El segon taller, realitzat el 17 de novembre de 2004, a

partir del model consensuat, va establir criteris de

mobilitat per fer realitat i propiciar aquest model.

I finalment, un tercer taller, realitzat el 15 de

desembre del mateix any, per treballar un nivell de

concreció i situar els criteris de mobilitat

consensuats, en el plànol del Casc Antic. És a dir,

assenyalar a on cal incidir i aplicar aquests criteris

per caminar cap a aquest model. 

1er Taller: Model Casc Antic Què

Com

A on

2n Taller: Criteris de Mobilitat

3er Taller: Situar sobre plànol
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El primer taller dóna com a resultat uns
models de Casc Antic que conflueixen
en aquest cinc grans àmbits:

Identitat

Aquesta agrupació fa referència a totes aquelles idees

relacionades amb la identitat del Casc Antic. Bàsicament

expressen una ferma voluntat de no perdre la identitat de poble, i

de Casc Antic. S’expressa el desig de no perdre la vida social que

fomenta les relacions entre persones i la tranquil·litat.

Alhora s’expressa també la voluntat de ser un Casc Antic obert i

modern de manera que això no suposi una contradicció amb

mantenir les tradicions.

És molt significatiu que la proposta més votada és la por a

convertir-se en un poble dormitori. És prou evident doncs, que

“poble dormitori” és l’antítesi del que es desitja pel Casc Antic. Es

una expressió que sintetitza altres idees com massificació,

desarrelament, descohesió social, deshumanització,...

Espai públic, com a lloc 
de relació i de trobada

És valora, en general, que és l’espai públic un dels llocs on s’ha de

reflectir aquesta identitat del Casc Antic, i perquè això sigui així,

s’ha de prioritzar les persones als automòbils. Aspectes com la

relació i la trobada són insistents en les idees, on de nou apareix

la necessitat de “carrers vius”

Serveis públics humans i propers

Àmbit molt relacionat amb qualitat de vida i serveis. És fa molta

incidència en tres aspectes molt generals:

La humanització dels serveis envers els veïns i veïnes

La seva proximitat i accessibilitat

Equilibrat amb el nombre d’habitants

També es fa referència a la necessitat d’uns bons serveis de

manteniment de l’espai públic (net, enllumenat i segur).

Dinamisme Econòmic. Comerç

En referència al comerç se’l considera una peça clau per garantir,

sobretot  aquest Casc Antic viu i alegre. La necessitat de disposar

d’un comerç que sigui atractiu i atraient que permeti omplir de

vida el barri. Per altra banda, també es valora com a molt

important mantenir un comerç tradicional i proper que ajudi a

dotar i mantenir d’identitat el Casc Antic.

Accessibilitat interna i externa

Aquí s’engloben les maneres d’accedir al Casc Antic i els accessos

a diferents llocs dins del mateix. Es destaca la importància de que

sigui en general, molt accessible tant pels veïns i veïnes del Casc

Antic, com per la gent que no ho és. En aquest sentit s’apunta la

necessitat d’accedir en transport públic i privat, però matisant la

necessitat, per aquest últim, de racionalitzar el seu ús i de facilitar

l’aparcament. Es destaca la necessitat d’eliminar les barreres

arquitectòniques.

Finalment, voldríem constatar que aquesta agrupació per àmbits

o calaixos coincideix en la seva totalitat amb el resultat de les

diferents entrevistes que en la primera fase del procés vam

realitzar. És a dir, el contingut de les diferents converses tingudes

recull de manera molt coincident, les idees exposades en el

primer taller i en conseqüència els àmbits són els mateixos. 

Moment del primer taller
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El segon taller va permetre consensuar
aquests criteris al voltant de la
mobilitat.

Prioritzar el vianant

Aquesta idea recull la ferma voluntat de facilitar al vianant per

sobre del cotxe. Tot i així, es contemplen possibilitats diferents de

prioritzar al vianant, com per exemple: zona de vianants, o de

prioritat al vianant, o senzillament voreres més amples.

Aparcament públic

Aquest criteri destaca la necessitat de dissenyar i regular zones

d’aparcament públic, així s’integren aspectes com l’aparcament

perifèric i suficient, aparcament en relació als serveis i

equipaments, o zones específiques de càrrega i descàrrega.

Descàrrega de trànsit

L’aplicació d’aquest criteri, de manera complementària a la

priorització del vianant, reforça la necessitat de descarregar de

trànsit el Casc Antic. Això representa: desviar el trànsit de pas,

facilitar una bona comunicació amb l’Eixample, potenciar els

carrils bici, i en especial clarificar direccions del carrers.

Millora del transport públic - 
Bus Urbà

Aquesta idea recull el desig de fomentar el transport públic per tal

de dissuadir l’ús del transport privat. De manera específica es

destaca el fet de facilitar-lo i fer-lo més eficient, incrementant

horaris i itineraris i ampliant-ho als caps de setmana.

Millora de l’espai públic 
i del mobiliari urbà

Sota aquesta idea es recull la percepció d’una urgent intervenció

en la millora de l’espai públic com a espai de relació i de trobada.

En aquest sentit també es destaca la necessitat de millorar el

mobiliari urbà. Els aspectes subratllats son, l’enllumenat, el

soterrament de contenidors, el sistema de recollida, papereres,

bancs, i en general la neteja i el manteniment dels carrers.

Moments del segon taller
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Els criteris assenyalats en el segon taller, es van

concretar sobre plànol1 en la tercera sessió de

treball.

Zona de vianants i prioritat al
vianant

L’aplicació d’aquest criteri, a diferents nivells, es va apuntar en les

següents zones del casc antic:  

Zona del Raval, concretament als Carrers Sant Antoni, Juan

Bosco Racó i Raval fins la travessia del  c/ Racó. Aquests carrers es

van plantejar com a zona de vianants nivell 1, és a dir, zona de

vianants amb accessos només pels residents i els serveis, i sense

zona d’aparcaments. En un segon nivell i amb la categoria de

priorització al vianant es van assenyalar els següents carrers:

Maria Tous, Nou, la Lluna, Mollet i Raval fins la Lluna, amb IMD

<de 750veh. dia i sentit, amb senyalització específica i accés a tot

tipus de vehicles, amb aparcament amb senyalització específica.

Pl. de la Vila, concretament el tram del C/ La Fàbrica, que

forma part de la Pl., entre el carrers Major i Sant Antoni, aquesta

zona es planteja que sigui de vianants.

C/ Major i voltants, com a zona de vianants es proposa el tram

entre els carrers Barcelona i Joaquim Guasch, i priorització al

vianant a la resta del carrer, fins la l’av. Lluís Companys. Altres

propostes apunten a que aquesta part del carrer també sigui zona

de vianants o ampliar-ho fins l’encreuament del C/ Major amb

Via Piquer.

C/ Sant Antoni, les actuacions que s’apunten en aquest carrer

consisteixen en millorar les zones de pas als vianants.

C/ Barcelona, s’apunta la necessitat de millorar el trànsit de

vianants fins a l’encreuament del C/Ferrer i Guàrdia, encara que

no s’especifica si ha de ser zona de vianants o prioritat al vianant.

1 Els plànols que apareixen en aquesta part del document han estat cedits per l’ajunta-

ment de Parets del Vallès, sobre la base dels quals es va treballar en els tallers, segons

indica la llegenda.
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Plànol 1. Priorització de vianants

Zona de vianants

Zona de prioritat per a vianants

1. Raval, dos nivells

2. Plaça de la Vila, carrer de la Fàbrica, nivell 1

3. Carrer Major, dos nivells

4. Carrer St. Antoni, millora pas de vianants

5. Carrer de Barcelona, sense especificar nivell



Zones d’aparcament Públic.

L’aplicació d’aquest criteri en els espais triats, respon a dues

necessitats, la primera la de crear/potenciar zones d’aparcament

dissuasori en llocs que encara que propers al centre de la vila

tenen la funció de descongestionar el casc antic, a més alguns

d’ells estan associats a espais estratègics (equipaments esportius o

educatius), en alguns casos aquestes zones ja disposen

d’aparcament, però insuficient. La segona necessitat, aplicable

als carrers més cèntrics amb punts d’activitat comercial i de

lleure, la d’aplicar zona blava, horaris de càrrega i descàrrega

controlats i lliures fora dels horaris comercials.

Les zones a on es va proposar la creació de nous aparcaments o

l’ampliació dels ja existents van ser:

Camp de futbol (Victor Català), creació d’un aparcament

dissuasori gratuït.

Av. Lluís Companys/Can Serra, concretament a l’Av. Lluís

companys, davant de la Guàrdia Urbana, aquí es proposa la

creació d’un aparcament dissuasori gratuït.

Zona Parc de la Linera (Can Villeta), creació d’un

aparcament dissuasori gratuït.

Zona Cementiri/ El Bosquet, creació d’un aparcament

dissuasori gratuït.

Zona Poliesportiu, ampliació de l’aparcament existent.

Zona Escorxador, creació d’un aparcament dissuasori gratuït.

C/ Sant Antoni, potenciar més l’aparcament.

C/ Major i voltants, potenciar més l’aparcament.

C/ Barcelona, anul·lar la zona blava al començament del

carrer, i també en aquesta zona instal·lar espai de càrrega i

descàrrega o una placeta.

Raval, al voltant d’aquesta zona, a l’Av. Catalunya, a on també es

proposa d’adequar una zona de càrrega i descàrrega, o una

placeta. Potenciar pàrquing Camp de les Peces.

Carrer la Fàbrica, potenciar pàrquing (ASEPEYO)

Casc antic en general, es proposa la instal·lació de zona blava

amb horaris de càrrega i descàrrega, i que l’aparcament sigui

lliure per la nit, fora dels horaris comercials.

PROPOSTES. 3er TALLER
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PLÀNOL 2; APARCAMENT PÚBLIC:

1. Camp de Futbol

2. Can Serra

3. Aprop Can Vileta

4. Zona Cementiri
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5. Zona Poliesportiu

6. Zona Escorxador

7. Carrer St. Antoni

8. Carrer Major

9. Inici carrer Barcelona

10. Mercat. Camp de les Peces 

11. Carrer la Fábrica. Parquing Asepeyo

12. Inici Raval i Av. Catalunya
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Descàrrega del trànsit

Les propostes que es van realitzar entorn a la descàrrega del

trànsit, van coincidir en la necessària descongestió del centre, i

per tant en el desviament del trànsit a l’entrada de les vies centrals

dels casc antic: Lluís Companys, Av. Catalunya i Francesc Macià

principalment.

També i com a idea general apuntar la necessitat de racionalitzar

les direccions i els sentits dels carrers de sortida del Casc Antic.

Concretament, les propostes per zones van ser:

Raval, en aquesta zona es va assenyalar la  importància de  la

seva descongestió, i donar-li sortida des del Parc de la Linera. 

, 

C/ Sant Antoni, adequar aquest carrer amb un sol sentit de

circulació. 

Casc antic en general, descongestionar el trànsit en direcció i

provinent de Lliçà, mitjançant una variant paral·lela al riu.

Distribuir en diverses vies el trànsit provinent de l’Eixample.

Adequació d’un carril bici que connecti el nou Parc de la zona

esportiva amb el de Can Serra. I finalment, agilitzar la zona del

C/ Badalona. , , , 6542

1

73
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PLÀNOL 3; DESCÀRREGA DE TRÀNSIT:

1. Carrer St. Antoni d’una sola direcció  

2. Variant paral·lela al riu, descongestió trànsit Lliça

3. Sortida al Raval, darrera Escola de Música

4. Distribució del trànsit de i a l’Eixample

5. Carril bici zona esportiva – Can Serra

6. Agilitzar zona carrer Badalona 

7. Descongestionar el Raval  
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Transports

Respecte a la idea d’una millora del transport públic,  les

reflexions del taller apunten a la consideració  sobretot del bus

urbà i el que s’ assenyala al plànol són els llocs que han de tenir

una parada, coincidents amb les parades que ja funcionen a

l’actualitat.  

També es van apuntar propostes en la línia de millorar les

connexions amb altres barris i amb altres poblacions, i en

especial la connexió per accedir a l’estació del tren, millorant la

freqüència dels autobusos que hi connecten amb aquest servei, en

especial el cap de setmana.



21

PLÀNOL 4; TRANSPORT PÚBLIC:

1. Casal d’Avis carrer Ponent

2. Av. Verge de Montserrat amb carrer St. Gaietà, escola Ntra.

Sra. Montserrat

3. Av. Lluís Companys Policia Local

4. Av. Catalunya- Plaça de la Vila

5. Av. Catalunya- Carrer Racó

6. Carrer Raval entre carrer Racó i carrer St. Joan Bosco
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Mobiliari Urbà

Les propostes plantejades en aquest grup fan referència a la

necessària instal·lació i /o revisió de mobiliari urbà, encara que

es recullen altre tipus de propostes.

Propostes per zones:

Zona Cementiri/El bosquet, millorar l’accés, el sanejament

i la neteja del Parc, instalar papereres i bancs.

Santa Irene/ Sant Josep, soterrar els contenidors, anivellar

les voreres, soterrar els cables de l’enllumenat i dignificar l’accés.

El Raval, dignificar l’accés, soterrar els contenidors, anivellar

les voreres, i soterrar els cables de l’enllumenat.

Pl. de la Vila, refer-la si fos necessari, per convertir-la en un

punt de trobada i deixar de ser una plaça dura. Aconseguir un

mateix nivell, sense barreres, perquè esdevingui un ampli espai

únic amb visibilitat. Possibilitat d’instal·lar mobiliari, jardineres

mòbils, i tarima mòbil. Potenciar la instal·lació de terrasses de

bars al voltants, per tal de donar-li vida i fomentar la relació. 

AV. Lluís Companys /Can Serra, sanejar-lo i agençar-lo, en

general.

C/Major i voltants, agençar-lo i potenciar-lo com a camí entre

Pl. de la Vila i Can Serra.

Solar davant del col·legi Lluís piquer, sanejar-lo i

agençar-lo en general.
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PLÀNOL 5; ESPAI PÚBLIC I MOBILIARI URBÀ

1. El Bosquet

2. St. Valerià, al costat cementiri

3. Carrer Sta. Irene i Carrer St. Josep

4. El Raval

5. Plaça de la Vila i voltants

6. Accés al camí de Can Serra

7. Millora carrer Major

8. Solar al davant del col·legi Lluís Piquer
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