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1. ANTECEDENTS 

La Unitat de participació ciutadana de l’Ajuntament de Vic, en el marc de Pla de barris, va fer 

una primera sol·licitud de suport econòmic a la Diputació de Barcelona per portar a terme el 

procés de participació per a la remodelació de les rambles de Vic. Aquest procés es va iniciar 

l’any 2011 amb el suport dels alumnes del taller de dinamització comunitària de  l’Ajuntament 

de Vic entre els mesos de juliol i desembre. En aquell moment, es van fer les dues primeres 

fases del projecte. La primera fase va incloure la diagnosi i el pla de comunicació. En la segona 

fase es va fer el tallers de propostes per consensuar el projecte urbanístic.  

 

En la convocatòria de subvencions de la Diputació de Barcelona de 2012 es va comptar amb el 

suport econòmic per continuar amb el procés participatiu de les rambles i poder desenvolupar 

la 4a fase de retorn. Considerem important reforçar aquesta fase ja que ens aquests moments 

l’Ajuntament no compta amb pressupost per poder desenvolupar l’obra, però sí que compta 

amb personal d’Urbanisme que podia desenvolupar el projecte urbanístic. La fase de retorn es 

va plantejar de manera que quedés constància de les propostes i es pogués visibilitzar el 

projecte donat que no es farà immediatament. El procés de retorn vol esdevenir el compromís 

municipal de portar a terme l’obra de remodelació a través del projecte consensuat amb la 

ciutadania. 

 

Al llarg del primer semestre de 2012 l’equip tècnic d’urbanisme ha realitzat el projecte 

urbanístic de remodelació de la superfície, tenint en compte les propostes extretes del procés 

participatiu. Posteriorment i, un cop redactar i revisat el projecte, s’ha iniciat la quarta fase del 

procés que consisteix en fer el retorn del projecte elaborat a partir dels criteris dels tècnics 

municipals d’urbanisme i les propostes fetes per la ciutadania. 

 



                    

Font: Elaboració pròpia. Power Point realitzat per la sessió informativa per iniciar el procés participatiu. Any 2011. 

 

La diagnosi es va fer en base a les dades extretes pels dinamitzadors del barri del Centre 

històric i la Calla. L’objectiu va ser extreure les dades necessàries per trobar la millor manera 

d’arribar a tot el veïnat interessat en el procés. Amb el pla de comunicació es va plantejar com 

fer arribar la informació del procés participatiu a tots els perfils de població. Concretament, es 

va tenir en compte la població juvenil i infantil, la població adulta o activa i la població major 

de 65 anys. Donades les característiques del barri, es va considerar rellevant poder arribar 

també a la població de nouvinguda, que generalment costa que s’impliqui en els processos 

participatius. Dins aquest pla de comunicació, es va considerar rellevant incentivar al teixit 

associatiu a involucrar-se dins del procés participatiu, donat que a l’àmbit d’actuació s’hi 

concentren gairebé un 80% de les entitats de Vic.   

 

La segona fase, es considerava important perquè la ciutadania de Vic pogués concretar i 

consensuar les seves  propostes sobre l’ús de les rambles. Es va treballar amb diferents 

entitats, escoles, casals d’avis,... i es van recollir propostes a peu de carrer. El taller de 

propostes es va fer un dissabte a la tarda amb més d’una cinquantena de persones que 

representaven la diversitat de la zona. 

 

Va ser a principis de l’any 2012, quan els arquitectes municipals van poder començar a 

treballar en el projecte tenint en compte el seu criteri professional i les aportacions dels 



ciutadans. Ha estat el segon semestre d’aquest any 2012 quan es va començat a planificar la 

quarta fase del procés. 

 

2. FASE IV: EL RETORN 

Amb la voluntat de compartir el projecte realitzat per l’equip d’urbanisme de l’Ajuntament de 

Vic amb la ciutadania, es van dissenyar diferents estratègies per mostrar els resultats, reflectir 

com s’havien materialitzat les propostes fetes en les fases anteriors i explicar les que no 

s’havien incorporat i el per què. L’objectiu central d’aquest retorn no s’ha reduït a només 

informar sinó que s’ha volgut fer partícip a la ciutadania i s’han buscat estratègies que 

facilitessin la comprensió del projecte, així com la seva visualització.  

 

L’equip de treball, format pels alumnes del taller d’ocupació de dinamització comunitària, amb 

els suport de la tècnica de participació ciutadana, i la directora de Pla de barris, va dissenyar 

diferents actuacions que havien de permetre que, des de les persones vinculades al procés 

participatiu, fins aquelles que no hi havien participat, estiguessin informades de les 

remodelacions previstes a aquest nucli vertebrador de la ciutat. Es va considerar important 

que tota la ciutadania pogués conèixer les noves rambles ja que es tracta d’una eix urbanístic 

de gran rellevància i simbologia, i per tant, d’interès per tota la ciutadania. 

 

Paral·lelament a la redacció urbanística del projecte i, per tal que els resultats fossin 

entenedors per la ciutadania, es van realitzar un seguit d’imatges simulades de com quedarien 

les rambles.  

 

A continuació es detallen les estratègies dissenyades, tant internament o per treballar amb la 

ciutadania. 

 

Renders 

Un dels problemes més grans dels projectes urbanístics és que tothom entengui els plànols. 

Les persones que no estan acostumades a treballar amb plànols els és difícil identificar una 

rehabilitació o una obra a través només del dibuix lineal.  En aquest sentit, l’equip de treball de 

participació i el d’urbanisme van acordar buscar un sistema perquè tothom pogués entendre i 

visibilitzar com quedarien les noves rambles, i així es poguessin comprovar les aportacions que 

i suggeriments que s’havien consensuat entorn als usos de les rambles. Així doncs, es va 

contractar un expert en elaboració de renders perquè treballés conjuntament amb l’equip, 



alhora que feia formació interna als tècnics responsables de l’elaboració del projecte perquè 

aprenguessin la tècnica de simulació que ofereix el render. 

  

Simulacions de trànsit 

Un dels temes candents i que més diàleg van generar al llarg de tot el procés de participació ha 

estat el trànsit. Les rambles és un eix viari important per la ciutat i una circumval·lació on els 

vehicles poden entrar i sortir de la ciutat i anar als aparcaments subterranis més grans i ubicats 

al centre de la ciutat. Per tant, era important fer un estudi de trànsit i poder demostrar els 

resultats al ciutadans de forma molt clara i entenedora. En aquest sentit s’ha comptat amb un 

equip que ha fet una simulació del trànsit que es va mostrar durant la sessió informativa. 

 

Sessió informativa 

Al llarg del procés participatiu es van realitzar sessions informatives per demanar a la 

ciutadania la seva participació sobre els usos que s’havien de donar a les noves rambles. 

Seguint aquesta mateixa pauta, el 27 de novembre, es va convocar a les persones assistents a 

les passades sessions, a una sessió on es va presentar les actuacions previstes. La difusió es va 

fer a través de cartells1 que es van distribuir al llarg de la zona d’actuació per convidar a 

tothom que estigués interessat. Complementàriament, es va convidar a totes les persones que 

havien participat al llarg del procés trucant-los o enviant un correu electrònic2.  

 

La sessió es va plantejar amb una presentació3 a càrrec del Josep Rafús, regidor d’Urbanisme i 

Pla de barris, i Joan López, regidor de Participació i Cultura i seguidament, Màrius Blanch, 

arquitecte tècnic de l’ajuntament de Vic, que van presentar les actuacions previstes a cada 

tram. Un cop acabada la presentació es va obrir un torn de paraules per poder clarificar 

dubtes. Abans de marxar es va demanar a tots els participant que, de forma anònima, 

valoressin si el projecte reflectia les propostes fetes per la ciutadania. 

A la sessió hi van assistir unes 60 persones. 

 

Faristols informatius 

Amb la intenció de que la informació sobre les noves rambles estigués a l’abast de tota la 

ciutadania, i seguint l’estratègia de difusió de l’inici del procés participatiu de l’any passat, es 

                                                           
1 Veure annex 1: cartell per la sessió informativa pel retorn del procés participatiu d’usos de les rambles 
2 Veure annex 2: Base de dades 
3 Veure annex 3: Presentació de la sessió informativa 



van dissenyar uns panells informatius –faristols- on es recullen les modificacions previstes a 

cada tram4. 

 

D’entrada s’ha havia pensat de fer una exposició de tot el procés de participació i de com 

quedarien les rambles però es va optar per aprofitar els faristols de la primera fase per tal que 

tothom qui passi per l’àmbit d’actuació pugui comprovar com seran les noves rambles. A més, 

si hi ha algun dubte o aclariment es poden dirigir directament al Departament d’urbanisme per 

fer les consultes pertinents del projecte. 

 

Els faristols es van instal·lar a principis de desembre, coincidint amb el Mercat Medieval de Vic 

i les Festes de Nadal, dates on el trànsit de persones a peu per aquella zona és molt important. 

 

Tallers de retorn 

Per tal de fer una devolució específica a aquelles entitats que van participar l’any passat dels 

tallers de propostes, es va decidir realitzar tallers5 a cada una de les entitats explicant, a grans 

trets, les noves rambles. 

 

El taller es va plantejar amb l’objectiu d’explicar el projecte de manera visual i comprensible 

per tots els col·lectius. Per aquest motiu, es va optar per utilitzar fotografies de diferents 

moments històrics i de cada un dels trams perquè els participants poguessin veure quina havia 

estat l’evolució de les rambles. 

 

Es van realitzar tres taller específics: 

 Escola Santa Caterina de Siena.  

 Casal de la gent gran de la rambla 

 Casal Claret. 

Els tallers a Santa Caterina es van fer amb alumnes de 6è de primària que eren els que van fer 

les propostes el curs passat quan feien 5è. Es va mostrar les propostes que havien realitzat a 

través d’un petit projecte fet amb dibuix i explicació i es va comparar amb la proposta 

urbanística que planteja l’ajuntament. Els alumnes es van mostrar molt participatius i, a l’hora, 

molt contents, perquè van poder comprovar com les seves aportacions havien quedat 

plasmades en el projecte que se’l presentava. També van poder comprovar com eren les 

rambles antigament, a través de fotografies estretes de arxiu comarcal. 

                                                           
4 La informació que contenen els faristols està disponible a: http://pladebarris.vic.cat/?p=1289 
5 Annex 4: Taller de retorn de les aportacions fetes durant el procés participatiu de les rambles 



En aquests taller hi van participar uns 25 alumnes i 2 mestres. 

 

Al Casal de la gent gran de la rambla es va treballar amb imatges antigues, actuals i amb els 

renders i es va generar diàleg entorn la funció que han tingut i tenen les rambles al llarg de la 

història i com una nova remodelació pot contribuir a millorar el comerç de proximitat, suprimir 

barreres arquitectòniques, donar prioritat als vianants, disposar d’espais de relació, comuns i 

públics i tenir un accés més adequat al casal de la gent gran. 

En aquest taller hi van participar unes 15 persones 

 

Al Casal Claret es va fer una sessió amb les persones que ja havien participat en la primera fase 

i que formen part del projecte d’Escola de la Pau. El casal és utilitzat majoritàriament per 

persones nouvingudes. La dinàmica que es va fer al casal va ser similar a la feta amb la gent 

gran. Les imatges els van ajudar a entendre les rambles al llarg de la història i a més ajuden a 

visualitzar i il·lustren les explicacions ja que la majoria de persones encara no domina 

perfectament la llengua catalana. 

Al taller hi van participar unes 25 persones. 

 

A altres entitats on no es va fer directament una dinàmica de retorn se’ls va enviar una carta6 

explicant a trets generals, les modificacions previstes i informat dels diferents canals de que 

disposen per consultar detalladament la urbanització.  

 

Maqueta 

Tot i tenir definit el projecte de la remodelació urbanística de la zona, en aquests moments de 

dificultats econòmiques, encara no està previst quan es podrà realitzar l’obra. Això ha generat 

incertesa amb la ciutadania al llarg de procés, degut a la manca de confiança que s’acabés 

realitzant el projecte tal i com s’ha plantejat i compartit amb la ciutadania. És per això que va 

optar per construir una maqueta del projecte. D’aquesta manera: 

 Queda constància pública del projecte urbanístic 

 Es pot veure com serà la remodelació de les futures rambles d’una manera molt 

didàctica. 

 Tothom pot entendre l’obra. 

La maqueta s’ha ubicat a l’entrada principal del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de 

Vic i on tothom que vulgui pot veure-la ja que és un edifici públic. 

                                                           
6 Veure annex 5: Carta informativa pel retorn del procés participatiu de les rambles 



 

Altres espais de difusió 

El projecte urbanístic i el procés de participació es poden consultar al web de Pla de barris i al 

de participació ciutadana.  I, per qualsevol dubte o consulta es pot demanar hora a l’arquitecte 

tècnic del Pla de barris.  

 

3. VALORACIÓ 

Valoració interna del procés de retorn 

La fase de retorn havia de permetre informar a tots els ciutadans sobre les modificacions 

previstes , al mateix temps que poder-les visualitzar i comprendre-les.  

L’equip de treball format per la tècnica de participació, la coordinadora de Pla de barris, els 

tècnics d’Urbanisme, l’equip del taller d’ocupació de dinamització comunitària, que és qui va 

liderar tot el projecte,  considerem que; gràcies a la tria de diferents estratègies per fer el 

retorn, s’han assolit els objectius platejats de poder fer arribar al màxim de persones i entitats 

la proposta de com seran les noves rambles i que, a més, la ciutadania pugui veure reflectides 

les seves propostes en el projecte. Per altra banda, també es pretenia que es fes evident que el 

projecte urbanístic sorgeix de la participació dels ciutadans. 

 

Es valora molt positivament haver utilitzat fotografies pels tallers ja que han facilitat molt la 

comprensió de com seran les noves rambles i del perquè el que es posava en participació era 

l’ús que li volien donar les persones a aquest eix. Amb les fotografies històriques es va veient 

l’adaptació de l’urbanisme a les necessitats de les persones al llarg del temps i com una 

remodelació afavoreix, actualment, l’accessibilitat, la promoció comercial, els espais de relació 

i de lleure, la disminució de trànsit de vehicles...  

 

El fet de trobar elements com els faristols o la maqueta fa que es pugui arribar a un sector 

important de la gent que no visita ni sales d’exposicions i que no va a sessions informatives. A 

més, els renders, que il·lustren els faristols i la maqueta donen una visió molt fidel de com 

seran les noves rambles que fa que tothom pugui entendre el projecte sense necessitat 

d’entendre un plànol. De totes maneres, totes aquelles persones que volen aprofundir en el 

projecte tenen a la seva disposició els plànol específics de la superfície, penjats també els 

faristols o els poden consultar a través del web. 

 



Al ser un projecte complexa, els tècnics d’urbanisme van trigar més temps del previst, fet que 

va provocar un retard en la fase de retorn, aquest es va veure encara més agreujat per  

l’anticipació de les eleccions autonòmiques que van recomanar retardar aquesta fase. Tot i no 

complir-se el calendari previst i veien que la part de difusió coincidia amb els últims dos mesos 

d’anys, es van buscar estratègies adequades per poder arribar al màxim de gent. Per tant, com 

hem comentat abans, els faristols amb il·luminació dins, són una bona estratègia de 

comunicació, a més que donen més vistositat al tram de els rambles i, la maqueta és un 

element sense data de caducitat i que s’ubica en la seu d’Urbanisme, fet positiu perquè 

tothom que entra a l’edifici la pot veure.   

 

El fet que el taller d’ocupació, format per 8 alumnes, formés part de l’equip de participació ha 

estat molt positiu, ja que s’ha pogut arribar a moltes més persones, s’ha pogut fer tallers 

específics i adaptats en cada cas i s’ha pogut buscar estratègies conjuntes més imaginatives i 

creatives a través de les aportacions del grup de treball. 

 

Valoració de la ciutadania del procés participatiu   

Per conèixer l’opinió de la ciutadania del projecte presentat per l’equip d’urbanisme, es van 

aprofitar la sessió informativa i els tallers a les entitats per demanar-ne la opinió i recollir 

millores tan de gestió com del resultat en si mateix. A continuació exposem el recull fet en 

cada una de les estratègies seguides. 

- Sessió informativa 

Desprès d’exposar com seran les noves rambles, es va obrir un torn de paraules i preguntes on 

els assistents van poder donar la seva opinió sobre el procés i demanar més detall sobre 

algunes de les modificacions. 

Els dubtes i observacions que van sorgir varen ser els següents: 

- Direcció del carril per accedir al carrer doctor Junyent . 

- Rehabilitació de la muralla. 

- Estudi de mobilitat de la ciutat.  

- Semàfors. 

- Prioritat invertida: implica fer, paral·lelament, pedagogia en comportament viari. 

- Consultes i especificacions del projecte es poden fer a l’oficina de Pla de barris o al 

departament d’Urbanisme. 



- Contribucions especials.  

- Repercussions sobre el transport urbà. 

- Seguretat: pintura pas vianants i reforçar la il·luminació de cruïlles i passos de vianants. 

- Parterres. 

- Desguàs d’aigua. 

- 2 carrils a la rambla Montcada al final. 

- Rambla Hospital per anar al centre de Vic els cotxes hauran de passar pel c/ Sant Pere. 

- Millorar entrada c. Sant Pere. 

- Desplaçar la sortida del pàrquing de Plaça. 

- La fluïdesa de transit sense semàfor al c. Sant Just. 

- Semàfor optatiu amb botó deixar preparat a nivell de serveis per posar semàfor. 

- Substitució arbres. L’últim tram Rambla Hospital, per què aquest i no uns altres? 

- Arbres al costat del quiosc. 

- Fibra òptica. 

- Llamborda no fa soroll? 

- Arbres al costat del quiosc. 

- Alçada voreres. Tot a nivell seria millor. 

- Quants passos de vianants hi haurà? 

- Clavegueram. Problemes col·lector santa Elisabet. 

- Senyalització camions 

- Nou pàrquing entrada c. Verdaguer fins a can Forcada. 

Un cop finalitzada la sessió, es va demanar als assistents que valoressin, a través d’unes 

butlletes, si les propostes que s’havien fet en els tallers de propostes, reunions i entrevistes, 

s’havien recollit en el projecte presentat. Tots ells van valorar molt positivament el projecte 

resultant i només un dels assistents va considerar no incloses les propostes fetes durant el 

procés participatiu. 

Butlletes 

SI                                   NO            



 

El dia següent, els mitjans de comunicació7 es va fer ressò de la sessió tot posant l’accent en la 

priorització dels vianants i de les zones verdes, a les noves rambles. 

 

 

  

                                                           
7 Annex 6: Notes de premsa 



 

4. ANNEX 

Annex 1: Cartell per la sessió informativa pel retorn del procés participatiu d’usos de les 

rambles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annex 2: Base de dades 

Entitats participants 
 

NOM ENTITAT O ASSOCIACIÓ 

ACVIC  

ADFO  

Associació de sords  

Associació Tapís 

Bisbat de Vic  

Bus Urbà Vic  

CADO  

Caixa de Manlleu 

CÀRITAS 

Casal Claret 

Casino de vic 

COAC (col·legi d'arquitectes) 

Col·legi aparelladors  

Colla gegantera  

Comissió de festes c. de la Riera 

Escola d'adults 

Farinera 

Gremi Adobadors 

Hospital de la Santa Creu 

Institut del teatre 

Museu Episcopal 

Patronat d’Estudis osonencs  

Mossèn Guiteras 

Casal de Gent Gran (Rambla Hospital)  

ASVAT  

Associació de Jubilats 

Saits 

Escola d'Art 

Santa Caterina 

Escola Centre 

A.E. Guillem de Mont-rodon 

UVIC 

Passeig 

Plaça Major 

Xarxa Comercial 

GDT 

CentreVic 

CADO 

ADFO 



TapÍs 

Gremi adobers patronat estudis 
osonencs 

A.E. tsunami 

ASVAT 

Ass. Com. Rambles 

Sagalés 

 
 
 
Associacions de veïns i de comerciants 
 
 

ASSOCIACIÓ 

AV de la Calla 

A. d'activitats econòmiques del Seminari Vell 

Coordinadors de l'Associació de Veïns 

AV Remei 

AV sant Llàtzer 

AV La Guixa 

AV Carrer Sant Pere  

AC CentreVic  

AC de les Rambles 

AV Seminari  Vell 

AV Casc Antic 

 



 

Annex 3: Presentació de la sessió informativa de retorn 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Prioritat als vianants - ampliació de 
voreres.

-Trànsit de vehicles passarà a un únic 
carril de circulació. 

-La càrrega i descàrrega de vehicles i els 
contenidors es mantindran.

- L’arbrat es mantindrà en aquells punts 
on no condicioni el disseny de la nova 
proposta.

Arbres retirats: 54
Arbres mantinguts : 79
Arbres nous: 67

-Predomini de zones verdes.

-Trànsit de bicicletes integrat a la mateixa 
calçada.

-Serveis i instal·lacions nous.

-Senyalització d’elements històrics i 
arqueològics. 

- Mobiliari urbà: bancs i papereres.

CONCEPTES GENERALS DEL PROJECTE

       

PLANTA GENERAL DEL PROJECTE

 

PLANTA GENERAL - ARBRAT

        

Rambla de les Davallades:

•Es passarà de tres a dos carrils de circulació: el de la dreta, per anar cap al 
carrer Verdaguer, i el de l’esquerra, per baixar cap a la rambla de l ’Hospital.

•S’ampliaran les voreres sobretot a l ’extrem del vial que dóna al carrer de 
Verdaguer.

•Tota la cruïlla s’anivellarà per reduir la velocitat del trànsit, i cosa que 
facilitarà el pas als vianants.

•Es posarà arbrat nou a la vorera est.

Rambla de l’Hospital

•La calçada es limitarà a un carril de circulació i una zona reservada a 
l’aparcament.

•Es guanyarà amplada en  ambdues voreres, la qual cosa donarà més espai 
al vianant.

•L’arbrat actual genera problemes per les dimensions i la proximita t a les 
finques. A més, amb la nova alineació, a causa de l’ampliació de voreres, 
serà necessari plantar arbres nous en quasi tot el tram, però se ’n mantindran 
alguns on sigui possible.

•Es faran zones verdes amb escocells combinats amb parterres també de les 
mateixes dimensions.

•S’il·luminarà cada una de les voreres amb bàculs encarats, per donar una 
llum homogènia i de qualitat, d’acord amb la normativa actual d’estalvi 
energètic.

RAMBLA DAVALLADES – RAMBLA HOSPITAL

 

RAMBLA DAVALLADES – RAMBLA HOSPITAL

           

RAMBLA DAVALLADES – RAMBLA HOSPITAL

 

RAMBLA DAVALLADES – RAMBLA HOSPITAL

         

Parc del Monjo Gerbert d’Orlhac

•Es planteja tot l’àmbit com una gran plaça unificant els nivells de 
calçada i la vorera oposada, generant una única superfície d’uns 
2.500m² aproximadament. 

•Es recuperarà la topografia històrica al voltant de l’església de la 
Santa Creu i la Casa de Convalescència.

•S’integraran els diferents nivells de la plaça i es crearà un espai 
únic sense barreres arquitectòniques.

•Es resoldrà l’accessibilitat a l’església de l’Hospital de la Santa 
Creu.

•Es preveu la creació d’una zona verda i jocs d’aigua i la plantació
d’un arbre singular per recordar el que hi havia al jardí de l’edifici 
de l’Hospital de la Santa Creu.

•Es recol·locarà l’escultura actual.

Rambla de Sant Domènec:

•La calçada es limitarà a un carril de circulació i hi haurà una zona 
reservada a l’aparcament.

•S’ampliaran les voreres, sobretot la que està fora muralla.

•S’ampliarà la vorera sud i per això caldrà renovar l’arbrat.

•Es faran zones verdes amb escocells. 

•El gir per a vehicles cap a la rambla del Bisbat es limitarà
exclusivament per als veïns i per a l’accés del pàrquing del 
Passeig.

•S’il·luminarà cada una de les voreres amb bàculs encarats amb 
dues lluminàries cada una per donar una llum homogènia i de 
qualitat, d’acord amb la normativa actual d’estalvi energètic.

PARC MONJO GERBERT D’ORLHAC –
RAMBLA SANT DOMÈNEC

 



PARC MONJO GERBERT D’ORLHAC –
RAMBLA SANT DOMÈNEC

        

PARC MONJO GERBERT D’ORLHAC –
RAMBLA SANT DOMÈNEC

 

PARC MONJO GERBERT D’ORLHAC –
RAMBLA SANT DOMÈNEC

       

Rambla del Bisbat

•Es planteja com a zona de prioritat per a vianants, amb la 
calçada i la vorera al mateix nivell.

•Es mantindrà la vorera i els escocells que toquen a 
muralla. La vorera que dóna al riu s’ampliarà, i s’unificaran 
els actuals escocells dels arbres en un únic parterre 
longitudinal.

•Es mantindrà la tipologia actual d’il·luminació.

•L’espai actualment ocupat per l’edifici de la benzinera de la 
Pista es destinarà a espai públic, perquè millori la via 
pública en aquest punt i faci de nexe d’unió amb l’espai de 
la llera.

RAMBLA DEL BISBAT
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RAMBLA DEL BISBAT

 

 

RAMBLA DEL BISBAT

          

Rambla dels Montcada

• Es planteja també com una zona de prioritat per a 
vianants amb la calçada i la vorera al mateix nivell.

• Les amplades i alineacions de les voreres seran 
similars a les actuals, i es destinarà un únic carril a 
calçada per al pas de veïns o accés al pàrquing del 
Passeig. 

• Es plantarà arbrat nou a la vorera que dóna a la 
muralla.

• Es faran zones verdes amb parterres longitudinals per 
protegir la muralla actual. També es col·locaran 
escocells de grans dimensions per a l’arbrat.

• Es mantindrà la tipologia d’il·luminació actual per 
donar més protagonisme a les muralles i es reforçarà
amb punts de llum zenitals des de les noves zones 
enjardinades.

RAMBLA DELS MONTCADA
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SECCIONS TIPUS DEL PROJECTE

 

ALINEACIÓ DE LA CIUTAT ANTIGA

   

Valoració del projecte

Consideres que el projecte presentat té en compte les 
propostes dels ciutadans?

Posa la butlleta a la bústia que trobaràs a la sortida

sí no



 

Annex 4: Taller de retorn de les aportacions fetes durant el procés participatiu de les 
rambles 
 

TALLER DE RETORN DE LES PROPOSTES FETES DURANT EL PROCÉS PARTICIPATIU DE LES 

RAMBLES 

Entre l’octubre i el desembre del 2011 es va portar a terme un procés participatiu on es 

posava en debat l’ús que s’havia de donar a les Rambles de Vic. Es van recollir opinions 

d’una gran diversitat d’entitats que directa o indirectament es veien influenciades per 

aquest procés de transformació.  

Al llarg d’aquest novembre del 2012, és el moment d’explicar a totes elles el projecte 

resultant de totes les seves aportacions. Per poder fer aquesta devolució, es realitzarà 

un taller en cada una de les entitats a les que es va demanar la opinió per així 

ensenyar-les-hi quina serà la imatge de les Rambles quan es compti amb el pressupost 

per dur-lo a terme. 

Objectiu: 

- Exposar quins canvis es produiran a les Rambles arran del projecte acordat. 

- Que tothom pugui visualitzar les transformacions que es faran i el resultat final 

de la transformació. 

- Que sigui fàcil de comprendre el motiu de cada una de les transformacions que 

es portaran a terme. 

Descripció: 

A partir de fotografies de les Rambles de tres períodes de temps diferents (passat, 

present i futur) s’observarà l’evolució que han sofert i el motiu pel qual s’ha anat 

transformat. També es valorarà com els canvis a nivell de ciutat han influenciat sobre 

aquesta zona i com el canvis futurs també són producte d’una transformació que Vic, i 

la majoria de ciutats, estan vivint. 

El taller consistiria en agrupar fotografies de la mateixa zona de les Rambles per 

desprès comentar la seva evolució i les diferències entre les fotografies. Per últim, es 

construiria tot el tram de les rambles en un continu. 



 

Temporalització: 

00.00h Presentació breu del què va ser el procés participatiu de les Rambles (10 min.) 

El mes de setembre de l’any passat es va iniciar el procés de remodelació de les 

rambles. Aquest procés contemplava 5 fases: 

Fase I: diagnosi i comunicació (setembre a octubre de 2011) 
Fase II: taller de propostes (novembre a desembre de 2011) 
Fase III: elaboració del projecte per part de l’equip tècnic d’urbanisme en base a 
criteris tècnics i a les propostes recollides 
Fase IV: retorn (novembre a desembre 2012) 
Fase V: Execució del projecte 
 
Els tallers de propostes tenien com a objectiu recollir les propostes del veïnat, de les 

entitats, escoles i ciutadans de Vic, sobre quins havien de ser els usos de les noves rambles. Es 

van realitzar tallers de propostes, tallers específics a entitats i associacions, i es va fer una 

bústia on tot ciutadà podia donar la seva opinió. En total es van implicar directament més de 

500 persones i se’n va informar a unes 1250. 

En base a les propostes recollides al llarg del procés participatiu i als criteris tècnics, els tècnics 

d’urbanisme de l’Ajuntament han elaborat una projecte de remodelació de les rambles que ara 

explicarem. 

00.15h Explicació de com funcionarà el taller i realització del taller. (35 min.) 

Explicarem la reforma urbanística de les rambles amb un taller que vol visualitzar com 

han anat canviant amb el pas del temps. Per fer aquest taller utilitzarem fotografies 

antigues.  

TALLER 

Nº PARTICIPANTS: 15 persones que es dividiran en grups de 2 o 3. 

DESCRIPCIÓ: Es col·locaran les fotos de les rambles d’abans i del futur sobre la taula i 

girades de cara avall. El dinamitzador ensenyarà una fotografia de les rambles actuals i 

el primer grup girarà una fotografia. Si aquesta coincideix amb el tram de la fotografia 

que ha ensenyat el dinamitzador –coincideix en el tram però és d’un moment històric 

diferent-, el grup es queda la fotografia i torna a tirar, si troba la segona fotografia 

igual, el grup ja fet un conjunt (3 fotos del mateix tram en tres moments de la història). 

Si quan es gira una fotografia aquesta no coincideix amb la que ha ensenyat el 

dinamitzador es perd el torn.  

Hi haurà tants conjunts de fotografies com renders hi hagi. 



Els comentaris entorn dels conjunts es poden fer desprès de que s’hagi fet, o bé 

esperar a que s’acabi el joc i desprès comentar-les una a una. Preguntes que podem 

fer per reflexionar: 

- Quines diferències veus entre aquetes tres fotografies? 

- A què es deguda l’evolució i els canvis que han sofert les rambles? 

- Perquè creus que ha disminuït el nombre de carrils? 

- Perquè els aparcaments no estaven marcats a l’asfalt? Quins efectes ha tingut 

l’augment de circulació de cotxes? 

Per tancar el taller, es reconstruirà el continu de les rambles a partir dels renders. Això 

es donarà una visió global del projecte. 

MATERIAL: 

 

 



 

 

 

 

 



 

RENDERS 

    

   

 

    

 

 



 

Annex 5: Carta informativa pel retorn del procés participatiu de les rambles 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

Des de la unitat de Participació ciutadana i el departament de Pla de barris, ens dirigim a 

vosaltres per explicar-vos el projecte de nova urbanització de  les Rambles que l’equip tècnic 

d’urbanisme ha realitzat en base a criteris tècnics i a les propostes recollides en el procés de 

participació realitzat ara fa un any. 

L’any passat, es va iniciar un procés participatiu per recollir propostes sobre els usos de les 

rambles amb l’objectiu de remodelar les rambles de la ciutat de Vic. Concretament, la zona 

d’intervenció inclou les rambles entorn el casc antic de la ciutat (rambla Davallades, Hospital, 

Sant Domènec, del Bisbat i dels Montcada, i el Parc del Monjo Gerber d’Orlhac). Gràcies a les 

aportacions del veïnat, escoles i entitats s’ha pogut tenir en compte la opinió dels ciutadans i 

principals usuaris d’aquests trams. 

En general, la remodelació vol prioritzar l’ús pels vianants disminuint els carrils de circulació. 

Per tant, el transit de vehicles passa a un únic carril de circulació en gairebé tots els trams. El 

tema de l’arbrat, molt debatut al llarg del procés, es mantindrà en aquells punts on no 

condiciona excessivament o impedeix el plantejament i el disseny de la nova proposta de 

reurbanització. Així mateix, predominaran les zones verdes, amb amplis escocells per l’arbrat i, 

el trànsit de bicicletes s’integrarà a la mateixa calçada. També es senyalitzaran els elements 

històrics i arqueològics i es col·locaran més bancs i papereres al llarg del tram. Tanmateix, es 

milloraran servis i instal·lacions com: el clavegueram, la xarxa d’aigua sanitària, la xarxa de 

telecomunicacions, la xarxa d’enllumenat públic o el soterrament d’encreuaments aeris. 

Per conèixer les modificacions especifiques de cada tram, s’han instal·lat uns panells 

informatius a diferents punts de les rambles on es detallen totes les intervencions.  

Per a més informació, es pot consultar la pàgina web http://pladebarris.vic.cat o 

www.vicentitats.cat on es trobarà el projecte més detallat. Està disponible el correu de pla de 

barris pladebarris@vic.cat i per consultes concretes es pot parlar amb l’arquitecte tècnic de pla 

de barris trucant al 93-883.67.76. 

Per últim, voldríem agrair la seva participació al llarg del procés i esperar que consideri incloses 

les seves propostes en el projecte presentat. 

 

Atentament, 

 

Josep Rafús i Isern 
Regidor d’Urbanisme i Pla de barris 

http://pladebarris.vic.cat/
http://www.vicentitats.cat/
mailto:pladebarris@vic.cat


 

Annex 6: Notes de premsa 

 

Les futures Rambles de Vic 
donaran prioritat a vianants i zones 
verdes 
Presentació de l'avantprojecte urbanístic. 
A la presentació del Casino hi han assistit una cinquantena de persones. Foto: Ajuntament de Vic 

El Casino de Vic va acollir dimarts passat, 27 de novembre, la presentació de l'avantprojecte de 
remodelació urbanística de les Rambles de la ciutat, una de les principals actuacions previstes 
en el Pla de barris del Centre històric i la Calla de Vic. Abans de la redacció del document, 
l'Ajuntament ha portat a terme un procés consultiu a la ciutadania, que es va iniciar el setembre 
de 2011, i en el que s'hi han implicat directament més de 500 persones i se n'han informat unes 
1.250. 
A partir de les recomanacions dels veïns, l'avantprojecte ha donat prioritat als vianants i a les 
zones verdes, segons va explicar l'arquitecte i tècnic de l'Ajuntament de Vic, Màrius Blanch. La 
proposta contempla l'ampliació de voreres i la reducció de carrils de circulació: a la Rambla 
Davallades passarà de tres carrils a dos, mentre que la Rambla Hospital passarà de dos a un, 
mantenint una filera per a aparcament. També es talaran o substituiran alguns arbres. 
L'acte de presentació, a més de l'arquitecte municipal, va comptar amb les intervencions del 
regidor d'Urbanisme i Habitatge, Josep Rafús; i el regidor de Cultura i Ciutadania, Joan López. 
Rafús va destacar «la qualitat» de les propostes recollides i López va felicitar-se del procés de 
participació ciutadana, que permetrà tenir la ciutat «que tots desitgem». 
La sessió de retorn a la ciutadania que va tenir lloc ahir dimarts també es portarà a terme als 
diversos casals per a la gent gran, escoles i entitats que van participar en la primera fase del 
procés de participació. Per altra banda, durant el mes de desembre, s'instal·laran panells 
informatius al llarg de les Rambles des dels quals es podran consultar les remodelacions 
previstes en cada tram. També es podrà consultar el projecte a través dels webs 
www.participacio.vicentitats.cat i www.pladebarris.vic.cat 
 

http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/34575/futures/rambles/vic/donaran/prioritat/vian
ants/zones/verdes 

 

 



 

Les futures noves Rambles de Vic prioritzaran 
els vianants i les zones verdes 
 
 
 
Dimarts es va presentar el projecte de la nova urbanització 
 
 
Dimarts, el Casino de Vic va acollir la presentació de 
l’avantprojecte de remodelació urbanística de les Rambles, 
una de les principals actuacions previstes en el Pla de barris 
del Centre històric i la Calla de Vic. L’acte va comptar amb 
les intervencions del regidor d’Urbanisme i Habitatge, Josep 
Rafús; el regidor de Cultura i Ciutadania, Joan López i 
l’arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Vic, Màrius Blanch. 
Rafús va explicar que el procés es va iniciar el mes de setembre del 2011 i a través del qual “s’han recollit les diverses 
propostes de la ciutadania respecte l’ús que es vol donar a les noves Rambles”. El regidor d’Urbanisme també va 
destacar “la qualitat” de les propostes recollides i que “ara es veuen reflectides al projecte”. 
Per la seva banda, el regidor de Cultura i Ciutadania, Joan López, va manifestar que en el procés participatiu s’hi ha 
implicat directament més de 500 persones i se n’han informat unes 1250. “Amb aquest projecte de participació volem 
aconseguir que Vic sigui la ciutat que tots desitgem”, va dir López. 
L’arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Vic va explicar el projecte a través d’imatges que simulaven l’aspecte que tindran 
les Rambles després de les actuacions. En aquest sentit, la priorització dels vianants en tot l’àmbit d’actuació, el trànsit 
de vehicles a un únic carril de circulació i el predomini de l’arbrat i les zones verdes són “les principals propostes 
recollides per part de la ciutadania i que s’han tingut molt en compte a l’hora d’elaborar l’avantprojecte”, va explicar 
Blanch. 
La sessió de retorn a la ciutadania que va tenir lloc ahir dimarts també es portarà a terme als diversos casals per a la 
gent gran, escoles i entitats que van participar en la primera fase del procés de participació. Per altra banda, durant el 
mes de desembre, s’instal·laran panells informatius al llarg de les Rambles des dels quals es podran consultar les 
remodelacions previstes en cada tram. 
També es podrà consultar el projecte a través dels webs www.participacio.vicentitats.cat i www.pladebarris.vic.cat 
 
29 novembre 2012 
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http://www.vilaweb.cat/noticia/4059932/20121129/futures-noves-rambles-vic-prioritzaran-

vianants-zones-verdes.html 

 



 

FOTOS DE LA FASE DE RETORN 
 
Sessió informativa, al Casino de Vic 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Tallers a les entitats 
 
Escola Santa Catarina: 
 

 
 
 

 
 
 



Casal Claret: 

 

Casal de gent gran de les Rambles: 

 

     


