1a Taula de Propostes de la Zona del Nen
Dijous dia 23 de març a les 18:30h al centre cívic de Santa Anna
Assisteixen:
Serra-de-senferm: Angels Masoliver, Núria Puigdesens i Marga Bayés
Horta Vermella:

Maria Teresa, Roser Andreu i Vicenç Pérez, Joan Pujols

Santa Anna:

Lluís Santanach, Ramón Parramón

Ajuntament de Vic: Fabiola Mora, Feliu Fusté i Chadia Ramoun
CONTINGUT DE LA REUNIÓ
S’esmenten els criteris que ordenen i regulen les propostes que tenen encaix
pels pressupostos participatius de 2022.
Que no tinguin un cost superior a 200.000€
Que siguin viables tècnicament
Que siguin actuacions d’àmbit públic
Que no estiguin inclosos en el pressupost municipal ordinari
Que no condicionin altres pressupostos d’altres anys
Que siguin d’àmbit municipal
Que estiguin dins l’àmbit d’actuació
Que siguin quantificables econòmicament
Que no siguin de manteniment sinó que siguin projectes a desenvolupar
En cas de que es tracti d’una proposta de ciutat, la seu haurà de ser a la zona del Nen

L’objectiu de la reunió és poder parlar de totes les propostes que s’han rebut
durant aquest mes. Discutir si compleix els criteris i veure si són propostes que
interessa que es treballin en el marc dels pressupostos participatius.
Totes les propostes les hem agrupat per temàtiques.

Mobilitat
Propostes acceptades:
Carril bici i millora del tram de vianants a la av. Països Catalans, entre la rotonda de les Germanetes
i la rotonda de la llar d’infants.

Propostes descartades:
Aparcaments tancats de bicis a l’espai públic. Inclòs en el pla de mobilitat. Aparcament de bicis
segurs a sta. Anna i actualment s’estan explorant altres opcions com lloguer de pàrquings soterrats.
Instal·lar carregadors per vehicles elèctrics als barris del Sud. Països catalans/ Horta vermella /
Santa Anna i al pàrquing projectat a la Sínia. N’hi ha un al carrer Andreu Febrer i se’n posaran a tots
els aparcaments paisatgístics. Entre ells la Sínia
Reforçar Il·luminació de passos vianants, Pere Mialet, C Santa Anna, Països catalans / Horta
Vermella i altres. Previst al pla de mobilitat
Aparcament al C/Bac de Roda. Cada vegada hi ha més cotxes que aparquen a banda i banda del
carrer i es fa difícil entrar i sortir dels garatges particulars amb el cotxe. S'hauria de limitar més
l'aparcament. Es passarà la proposta a mobilitat perquè la tinguin en compte
Zones d’aparcament verdes pel veïnat al sector del carrers Martí Genís i Aguilar, Andreu Febrer, Pere
II el Gran i Anselm Clavé Es passarà la proposta a mobilitat perquè la tinguin en compte
Limitar al carrer Sant Francesc la velocitat i si cal posar restriccions d’accés. Es passarà la proposta a
mobilitat perquè la tinguin en compte
Convertir el Carrer Gurri (només el tram de davant les escoles) en carrer d'únic sentit Es passarà la
proposta a mobilitat perquè la tinguin en compte

Es considera que la majoria d’aquestes propostes no haurien d’entrar a
pressupostos participatius ja que són propostes relacionades amb accions a
impulsar per l’àrea de mobilitat i que no impliquen pressupost (límit de
velocitat, aparcament, sentit dels carrers..).
Medi Ambient
Propostes acceptades:
Arranjament del tram Av. Països Catalans, entre Institut la Plana fins la cruïlla Prat de Galliners,
buscant la integració de la Font de St. Pere amb el camí vora riu. Posar en valor l’entorn de la Font
de St. Pere de l’arquitecte Josep M. Pericas i ubicar-hi taules, bancs i il·luminació.
Refugi climàtic i espai cobert a l’aire lliure a alguna pista o espai de la zona, per múltiples activitats.
Integrant una instal·lació fotovoltaica, a la teulada, per donar subministrament a edificis públics.
Wifi obert. Es comenta la possibilitat de utilitzar la teulada de l’escola Salarich per abastir l’escola,
l’Escola Bressol i el Centre Cívic de la Serra-de-senferm.
Dotació d’un panell informatiu de la qualitat de l’aire al sud de la ciutat per la conscienciació dels

nivells d’Ozó i de PP10 d’aquesta zona i per tal de que la ciutadania gestioni la seves activitats
físiques en benefici de la salut.

Propostes descartades:
Cedir teulada municipal a l'associació de veïns o cooperativa ciutadana de La Calla, a fi que aquesta
s'usi per instal·lar plaques fotovoltaiques d'autoconsum compartit. Contribuir així al repte Osona
Ecotransició 40% (compromís que ha signat Vic) i esdevenir la 1a CEL de la capital d'Osona. El
Consell Comarcal a través de l’Agència d’Energia d’Osona assessora en aquest sentit. Comunitats
energètiques lloguen una teulada a tercers per alimentar usuaris que no tenen prou teulada i ha
d’estar a menys de 500m. Difícil fer-ho perquè no hi ha projecte, només és cessió d’espai per
consums privats.
Dotar al Parc de Sant Jaume de reg automàtic. És praderia i a l’estiu no es reguen aquestes zones
per estalvi d’aigua.

Cultura
Propostes acceptades:
Certamen de pintures urbanes, murals, grafitis a diferents parets o murs d’espais públics/privats de
la Zona dels Vermells. Un exemple és el poble de Penelles.

Propostes descartades:
Espai on es puguin fer esdeveniments, projectes, música, art, teatre, tallers, xerrades, etc...
Consisteix en crear un espai on els joves puguin desenvolupar les seves idees i tinguin un lloc on
portar-les a terme. N’hi haurà un a la nova biblioteca
Espai per joves a la plaça Osona amb Wifi, jocs i una sala on es puguin fer tallers de ball, gimnàstica
rítmica, zumba, yoga... A uns preus assequibles. Condiciona a altres pressupostos

Parcs
Propostes acceptades:
Remodelació i adequació del parc infantil del costat de llar d’infants de la Serra-de-senferm i
adaptar el parc a infants de 0-3 anys.
Remodelació del parc Miquel Coll i Alentorn i el seu entorn. Adaptar i millorar els jocs a les edats de
3-10 anys i aprofitar la pèrgola com a refugi climàtic. Millorar també la pista que és molt utilitzada
per tot tipus de joc. Posar wifi obert
Millora del parc infantil de la zona del carrer Pellaire Dulcet, canviant jocs infantils, posant zones
d’ombra, bancs, terres sintètics i fonts d’aigua. Wifi obert
Habilitar una zona amb taules, bancs i font a la zona verda del carrer de l’Alguer, molt utilitzar per
diferents persones. Wifi obert

Oferir unes instal·lacions, sigui a la gespa, o en alguna pista, per poder jugar a voleibol a l’aire
lliure.
Espai per adolescents i preadolescents d'esbarjo i educatius, amb activitats esportives, com per
exemple un rocòdrom, de ball o activitats amb valors que els motivi a l’aire lliure.

Propostes descartades:
Dotar al Parc de Sant Jaume de reg automàtic. És praderia i a l’estiu no es reguen aquestes zones
per estalvi d’aigua.
Contractar monitors que disposin de material per fer activitats per nens de diverses edats en els
parcs infantils de la zona. Ho passem a dinamització de barris i pla educatiu d’entorn. Es considera
que fer un projecte d’un any que no tingui continuïtat és poc útil.
Bancs accessibles a les pistes de petanca del C/Carrasco i Formiguera sol·liciten renovar els bancs
situats davant les pistes de petanca. Demanarem a manteniment que canviïn els bancs, posin sorra a
les pistes i millorin la il·luminació de les pistes de petanca.

Urbanisme
Propostes descartades:
També es comenta que els llums del carrer entren dins de les cases i la claror molesta. S'haurien
d'apagar més d'hora. Ho demanarà l’AV
Pintar les cases de diferents barris amb colors com a tret característic al Barri de Senferm crec que
una bona proposta per donar alegria i color al barri, són cases particular i no es poden fer
Reformar la tanca de l'OAR Vic com a projecte de barri. Millorar la visibilitat des de el carrer
d'aquest espai i fer que tota la zona tingui una imatge mes amable. Paret privada

Temes socials, ciutadania i civisme
Propostes descartades:
Suport a famílies i professorat i sensibilització entorn als infants amb Asperger. Hi ha una entitat
que ja fa aquesta funció.
Suport en relleu generacional i gestió a l'associació Colla del Nen. Hi ha un servei que ja fa aquesta
funció.
Un espai on s'ajudi i s'ensenyi a fer tràmits per la gent que no en sap, amb ordinadors i impressora
perquè puguin fer-s'ho i aprendre'n. La nova biblioteca disposarà d’aquest espai
Projecte de Civisme Actiu a la zona dels Vermells. És molt difícil ja que és un tema de ciutat. Caldria
fer un espai de debat entre entitats veïnals per treballar diferents temes, fer propostes i crear xarxes
i sinèrgies.

La propera reunió per acabar de treballar les propostes que aniran a votació dels
pressupostos participatius de la zona del Nen es farà el proper dimarts 29 de
març a les 18:30h al Centre Cívic de Sta. Anna.
Es podran seguir presentant propostes fins el 31 de març.
Per més informació: vicparticipa@vic.cat, moramf@vic.cat, fustecf@vic.cat
Telèfon: 938862100 / 609522934

