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Pla director de barris

CIUTAT DE VIC 

Desembre 2012



Antecedents (I)

• Aprovació del Pla Director de Barris al Ple 

de l’Ajuntament de Vic (2011)
• El Pla Director de Barris vol treballar:

– Redefinir la delimitació dels barris de la ciutat

– Representació veïnal, representació ciutadana

– Anàlisi de recursos i planificació de serveis

– Definir els equipaments mínims

– Fomentar l’associacionisme



• Definició d’un Pla de treball – Procés 

participatiu 
• Tallers participatius als barris de la ciutat. Els 

tallers treballen els següents objectius:

– Delimitar territorialment el barri

– Conèixer els temes d’importància veïnal a treballar amb 

l’Ajuntament

– Conèixer la representativitat de l’AV dins el barri

Antecedents (II)



Regidors de barri



Cronograma Pla Director de Barris

Activitats abril maig juny juliol setem. octubre novem. desem.

Diagnosi de barris

Definició de l’àmbit

geogràfic de cada barri

Identificació punts comuns

Definició de línies

estratègiques

Planificació del procés

Tallers de propostes

Anàlisi i buidatge

Esbós pla de treball

Retorn

Redacció final

Avaluació procés i final



Participació als tallers (I)

(Informació extreta de les enquestes als participants)

•S’han realitzat un total de 13 tallers als barris de 

la ciutat (del 3 al 24 d’octubre de 2012).

•Nombre de participants als tallers: 

- 135 assistents en total

- 60% homes i 40% dones

- 5% de 15 a 29 anys, 64% de 30 a 64 anys, 31% 

més de 65 anys



• De tots els participants: - 46% forma part de l’AVV

- 54% no forma part de l’AVV

• Participants de l’Associació de veïns i veïnes:

- Relació amb l’Ajuntament: 68% puntual, 32% habitual

- Coneixença de l’AVV pel veïnat: 78% si, 22% no

• Participants no associats:

- Coneixença de l’AVV: 77% si, 23% no

- Assistència a alguna reunió: 70% si, 30% no

- Valoració per implicar-se a l’AVV: 63% si, 37% no

Participació als tallers (II)



Resultats (I)

• Buidatge de temes comuns i compartits de tots 
els barris de Vic.

• Temes específics a cada barri – a tractar amb els 
regidors de barri.

PUNTS FEBLES ASPECTES A MANTENIR I 

REFORÇAR

Mobilitat i circulació Manteniment

Manteniment Serveis - autobús

Desenvolupament 

econòmic i social

Activitats i celebracions al 

barri

Seguretat



- Temes acordats a cada barri

Resultats (II)

Barri Aspectes acordats

La Calla - Espais útils pel veïnat i utilització d’espais del barri

- Mobilitat, circulació i senyalització dels carrers

- Adequar l’espai de la benzinera de la Pista a un equipament vinculat a la llera del riu i a l’anella 

verda.

Estadi - Mal estat de les voreres del barri

- Mala imatge del barri (joves sense fer res, alcohol i drogues)

- Incivisme: escopits al terra, caques de gos a la vorera, etc

Serra – de-

senferm

-Canvi d’ús dels pisos construïts per ACM

- Condicionar la parada de l’autobús; millorar la plataforma

- Elaborar un projecte estratègic per rejovenir el barri



- Continuació de temes acordats a cada barri

Resultats (III)

Barri Aspectes acordats

Osona - Ampliar i fer voreres al camí antic de Taradell (accés molt utilitzat).

- Ampliar el Centre Cívic.

- Pavimentar el camp de futbol petit que hi ha al costat de l’escola Salarich

Santa 

Anna

- Treure la circulació de vehicles pesants pel barri

- Millora i neteja del torrent de sant Jaume

- Millorar el manteniment de voreres, equipaments i mobiliari

Remei - Canviar el sentit del c/ del Remei com a únic cap a la carretera de la Guixa.

- Evitar sorolls i molèsties a la plaça Fra Joan

- Problemes comunitaris a la ronda Ausetans

Sant 

Llàtzer

- Problemes de velocitat i de contra direcció en alguns carrers del barri

- Excés d’excrements de gossos als parcs

- Arrels dels arbres que malmeten els camins i l’asfalt 



- Continuació de temes acordats a cada barri

Resultats (IV)

Barri Aspectes acordats

Barri del 

Nord

- Poc respecte dels vehicles en els carrers de vianants

- Informació sobre les futures edificacions al barri

- Estacionament prohibits

Sucre - L’escola de l’Andersen és part del barri

- Possibilitat que el local de AV sigui un espai de trobades i tallers

- Problemes pels embussos davant del Mercadona a hores puntes

Caputxins - Revisió i millora de les voreres

- Millora de la circulació c/ Torelló (rotonda) 

- Valoració positiva del centre cívic i l’església Divina Pastora.

Horta 

Vermella

- Buscar alternativa a les bandes sonores a l’avinguda dels Països Catalans

- Possibilitat de tenir un centre cívic o espai social al barri

- Conservació dels parcs i les places, ja que són elements molt positius.



- Continuació de temes acordats a cada barri

Resultats (V)

Barri Aspectes acordats

Guixa - Millorar el manteniment i neteja de carrers

- Trànsit excessiu i molta velocitat pel carrer Major

- Valoració molt positiva de l’arribada de l’autobús al poble

C/ Sant 

Pere

- La Plaça Gerbert d’Orlhac és una oportunitat, però cal urbanitzar-la i posar-hi algun equipament.

- Millorar el manteniment i la imatge del passeig Pep Ventura

- Controlar la velocitat i la densitat de trànsit (i també de bicicletes) al c/ St. Pere, des de que es va 

tancar l’entrada per Correus.



Delimitació territorial (I)

• Proposta de delimitació territorial dels barris



Delimitació territorial (II)

- Remei

- Estadi

- Santa Anna

- Osona

- Serra-de-senferm



Delimitació territorial (III)

- La Calla

- Horta Vermella

- C/ Sant Pere

- Centre Històric



Delimitació territorial (IV)

- Caputxins

- Sant Llàtzer i 
Quatre Estacions



Delimitació territorial (V)

- El Sucre

- El Nord



Delimitació territorial (VI)

- La Guixa



Continuïtat

- Cada regidor de barri treballarà amb l’AV per definir 

el calendari de reunions.

- Es tractaran els aspectes comuns i compartits a cada 

barri i els temes específics propis de cada àmbit 

territorial.

- L’associació de veïns i veïnes serà la interlocutora 

vàlida entre l’Ajuntament i el veïnat en tot allò que 

afecti de forma genèrica al barri.



Gràcies per l’atenció
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