Trobada presentació del Projecte Urbanització C/ Antoni Figueres.
Recollida d’opinió CARRIL BICI
17 de Juliol 2008
Per aquesta trobada es va convocar a totes les persones implicades en el Diagnòstic
Comunitari. Dies abans s’havia fet la presentació als veïns i veïnes afectades
directament.
Es va decidir convocar aquesta trobada per què tan la divisió física del poble que
provoca i ha provocat el C/ Antoni Figueres com el desig de la urbanització d’aquest
carrer va ser comentant per diverses persones i grups en els col·loquis realitzats.
Tots els resultats, comentaris, opinions del poble es donaran conèixer properament, i
a partir d’aquest reconeixement i coneixement més profund del poble des de diferents
aspectes i mirades es començarà treballar amb diferents propostes de manera
conjunta – ciutadans i ciutadanes, càrrecs electes i tècnics/ques.
Objectius de la trobada:
•

Compartir el projecte d’urbanització i algunes propostes de futur on es demanarà
la participació i implicació de la ciutadania.

•

Demanar opinió sobre la proposta de Carril Bici que apareix a l’obra.

Tan els resultats de la consulta com la decisió final en relació el carril bici, es penjarà
el nou espai web de participació www.consensus.cat/tona , pel qual també es pot
accedir directament des de la web de Tona, entrant a l’espai de Participació
Ciutadana.
DESENVOLUPAMENT DE LA TROBADA

La trobada va transcorre tal i com estava prevista.
Presentació i Benvinguda. 10’
Presentació Projecte 20’
Consulta: Presentació 5’
Grups de treball 15’ – 20’
Al inici es va comentar que força gent s’ha disculpat, i que érem conscients que hi ha
gent que ja esta de vacances i que no era la millor època, però creiem important
poder fer una trobada abans d’iniciar l’obra.

Consulta del Carril Bici.
Metodologia:
La proposta era recollir opinió sobre el carril bici projectat.
Es demanava la opinió a partir de construir un debat argumentant els peròs o contres
de la proposta, anant més enllà de quedar-se en un debat centrat en el si i el no, sinó
en els arguments que envolten l’acord o desacord amb la proposta.
La proposta era fer petits grups – 5 a 10 persones –.
Una vegada fets els grups. Fer una primera roda d’opinió on tothom digui la seva de
peròs i contres, i un cop acabada la roda d’opinió anar apuntant les idees de consens,
i a part aquelles que no han pogut consensuar.
També s’afegia un apartat d’altres comentaris que consideraven importants de
comentar en relació el carril, o a l’obra en general.
La fitxa que omplien era la següent:

Van assistir a la trobada 16 persones, es van fer 2 grups.
Cada un dels grups en les seves opinions van estar d’acord amb tot el que anaven
comentant i no van tenir cap dificultat d’acord i consens en cap aspecte.

Grup 1

Grup 2
Avantatges:
• No veuen cap avantatge directe, • L’ús del propi carril, tan sigui per
solament que pot ser útil per la
transport – mobilitat-, tan si és per un
sostenibilitat.
ús lúdic.
Inconvenients:
• Perillositat pels peatons.
• Creiem que no val la pena si no es
preveu continuïtat. Hauria d’anar de la
• Molèsties els comerciants ( bars,
Ferreria a l’hostal Montserrat i a
restaurants.. si posen terrasses)
l’estació de Balenyà.
• No té sentit sense continuïtat...
carretera de Balenyà, resta del poble....
Altres Comentaris:
• Reduir vorera i passar el carril bici a la • Pàrquing bicicletes
“calzada”, o reduir velocitat de la
“calzada” i passar-hi també les
bicicletes.
• Campanya per conscienciar els amos
dels gossos, per les defecacions.
• Que l’enrajolat que es posi el carrer no
sigui gris. Que les rajoles de la voreres
no tingui un sol color sinó diferents
tonalitats.
Un cop els diferent grups van anar acabant , es van comentar diverses idees:
Per una banda recordar a tothom que a inici de curs se’ls convocarà per presentar
resultats diagnòstic, tots els que hi heu participat; i més endavant es farà ¡un acte
públic obert a tot el poble.
Les persones que vulguin se les convidarà participar en la

organització i suport

d’aquest acte públic.
També es comunica que ja esta en funcionament Consensus, que us portal web on
es poden veure i consultar tots els espais i processos de participació existents a Tona,
serà el portal que donarà suport el Pla de Participació – Democràcia participativa de
Tona amb diferent eines i recursos, i on s’hi podrà tota la informació d’aquest. A part
en aquest espai s’ha activat un servei que facilitar escriure cartes a tots els càrrecs
electes apropant i facilitant encara més la relació i comunicació més directa i àgil amb
la ciutadania. Les aplicacions i potencials d’aquest recurs s’aniran explicant més
endavant i es faran trobades amb les entitats, amb els diferents Consells per
familiaritzar-se més amb aquest recurs.

En relació a l’obra es comenta que es té prevista des del inici de l’obra crear una
Comissió de seguiment amb representants dels a veïns i veïnes

afectades

directament, i oberta a la participació d’altres ciutadans/es del poble.
Els motius de la creació d’aquesta comissió, es poder donar seguiment a l’obra i
poder anar resolent els suggeriments o inconvenients que puguin anar sorgint.
Serà una obra llarga - Previsió d’any i mig obres- i es important poder comptar
amb aquest acompanyament ciutadà.
A un any vista es té previst poder tenir diferents moments d’obertura i
participatius convidant a donar opinió i decidir sobre alguns aspectes relacionats
amb l’obra– dinamitzats des de la mateixa comissió-.
Es una obra important pel poble i volem que el poble se la faci seva.
Es proposen dos moment concrets on es demanaria la implicació del poble:
ubicació del mobiliari urbà, i organització de la inauguració del Passeig.
De cara el curs vinent s’aniran concretant i explicant amb més detall aquestes
propostes.
Per acabar es va agrair la participació i l’assistència de tothom.

