INICI DE LES VOTACIONS – ZONA DEL NEN
Del 12 de setembre al 9 d’octubre 2022
Els 11 projectes que es posen a votació parteixen de propostes elaborades
íntegrament per la ciutadania que ha participat a la primera fase del procés dels
pressupostos participatius

COM HEM ARRIBAT FINS AQUÍ: LA PRIMERA FASE DEL PROCÉS
Aquesta edició dels pressupostos participatius, que afecta la zona del Nen, disposa d’una partida de
200.000€ per projectes de millora dels barris que en formen part: Estadi, Santa Anna, Serra-desenferm, Barri d’Osona, la Calla i l’Horta Vermella.
El procés dels pressupostos participatius es desenvolupa en dues grans fases al llarg de l’any:
l’elaboració de propostes i la votació d’aquestes propostes. Entre els mesos de febrer i març es va
portar a terme una campanya d’informació i la ciutadania va presentar les propostes en reunions
deliberatives (les taules de participació) o de manera individual, ja sigui en els diferents punts
informatius habilitats a peu de carrer o per internet a través de la plataforma PARTICIPA311.

En total, es van recollir 32 propostes diferents que posteriorment van passar a ser avaluades
tècnicament pels diferents departaments de l’Ajuntament per tal de determinar-ne la viabilitat
tècnica i econòmica. El resultat d’aquesta valoració va ser:
 Es van acceptar 11 propostes (posteriorment algunes es van combinar)
 Es van excloure 21 propostes per diferents motius (superaven pressupost, eren de
manteniment, no eren competència municipal, eren propostes d’altres zones, etc.).
11 projectes que aniran a votació. Aquests projectes són un reflex de les prioritats i necessitats que
ha manifestat la ciutadania de la zona del Nen, i estan relacionades amb mobilitat sostenible, medi
ambient, cultura, esports i urbanisme.

SEGONA FASE DEL PROCÉS: VOTACIÓ CIUTADANA

FASE VOTACIÓ
 Període de votació: del 12 de setembre al 9 d’octubre (ambdós inclosos)
 Canals de votació: presencial o per internet.
 Es poden votar un màxim de 3 projectes i cal ordenar-los per prioritat (1 més

important i 3 menys important)

 Poden votar persones majors de 16 anys empadronades a la zona del Nen
 La dotació econòmica total és de 200.000 €
 Pot votar la ciutadania empadronada als barris de l’Estadi, Santa Anna, Serra-de-

senferm, Barri d’Osona, la Calla i l’Horta Vermella.

Durant els dies de les votacions també hi haurà unes exposicions fixes on s’informarà la ciutadania
en què consisteixen les diferents propostes. Les exposicions estaran situades a:
EXPOSICIONS FIXES
 Parc de sta. Anna
 Parc Miquel Coll i Alentorn (Serra-de-senferm)
 Església de la Guia (la Calla)

La ciutadania podrà votar als diferents punts informatius que hi haurà a la ciutat durant els dies de
les votacions i també en aquests punts fixos:
LLOCS DE VOTACIONS





CCVIC Osona
CCVIC Santa Anna
CCVIC Serra-de-senferm
Local de l’AV de l’Horta Vermella (c/Carrasco Formiguera, 28

Les votacions en línia es podran fer al portal www.elnen.vic.cat durant el mateix període.

FUNCIONAMENT DE LES VOTACIONS
Els votants hauran de marcar 3 propostes amb els números 1, 2 i 3, d’acord a la seva prioritat (1
més important i 3 menys important). No es poden votar més de 3 propostes. Si la persona és menor
de 16 anys o no està empadronada a la zona del Nen, el mateix portal de votacions li rebutjarà els
vots. El mateix programa tampoc permet que es puguin marcar més de 3 propostes, ni que es pugui
votar més d’una vegada.
El vot és confidencial, però no anònim, ja que per validar-lo cal la identificació (DNI, NIE..) i la data de
naixement.
Per poder votar cal ser major de 16 anys i estar empadronat a la zona del Nen de Vic. Els barris que
formen part de la zona són: Estadi, Santa Anna, Serra-de-senferm, Barri d’Osona, la Calla i l’Horta
Vermella. La llista de carrers inclosos en aquesta zona es pot consultar en aquest dossier i també al
portal PARTICIPA311.
Tota la informació sobre els projectes i la possibilitat de votar des de qualsevol dispositiu es troba al
web: www.elnen.vic.cat
El resultat de les votacions es farà públic el 13 d’octubre. L’Ajuntament es compromet a assumir
el resultat de la votació ciutadana.
En cas de qualsevol incident o pregunta, es poden dirigir al Departament de Participació Ciutadana.

CARRERS INCLOSOS A LA ZONA DEL VERMELLA DEL NEN
CARRERS
Adoberies
Ajut Parroquial, passatge
Alguer
Aluders
Aluders, passatge
Alzina
Amusic, plaça
Andreu Febrer
Anselm Clavé
Antoni Espona Nuix
Ausias Marc
Avet
Bac de Roda
Bernat Desclot
Bisbe Josep M. Guix Farreres
Bisbe Pere Casaldàliga Pla
Bisbe Torres i Bages
Botànic Micó
Ca la Pilarín
Cadí, passatge
Camí antic de Taradell
Can Sibiu
Casanova del Tarro
Círcol Literari, passatge
Collsacabra
Congost, passatge
Creu del Marcè, passatge
Del Mèder, Rambla
Doctor Robert, passatge
Doctor Salarich
Doctor Trueta
Elisabeth Eidenbenz
Estadi, avinguda
Estudiant de Vic
Eusebi Molera
Fluvià
Font de sant Pere
Font del Frares, passatge
Francesc Macià, plaça
Francesc Maria Masferrer
Francesc Moragas, plaça
Freser
Gaudí, passatge
Generalitat, passeig
Gurri
Horta de la Serra
Horta Fonda
Horta Vermella, passatge

DEL

AL

imparells

imparells

Hospital de Cloquer
Isidre Blanch Molist
Jaume Muntmany
Jaume Muntmany, passatge
Jaume Portell, parc
Jesús Obrer
Joan Maragall
Joan Sunyol i Genís
Josep M. Folch i Torres
Josep M. Pallàs
Josep M. Pericas, plaça
Josep Pratdesaba
Josep Serra Campdelacreu
Juana Jugan
Llobregat
Llucià Costa
Lluís Beltran Nadal
Lluís M. Xirinacs Damians
Manel dels Ous
Manel Solà Vila, plaça
Manuel Brunet
Manuel Carrasco Formiguera
Mare de Deu de la Guia
Mare de Deu de la Mercè
Mare de Deu de Lorda
Mare de Deu de Lorda, passatge
Mare de Deu de Núria
Marratet
Martí Genís Aguilar
Mas Jordà
Mas Pou
Matagalls
Menéndez i Pelayo
Meranges
Mestre Garriga
Molí d’en Saborit
Monsenyor Esteve Orriols, plaça
Montcada, rambla
Montserrat
Mossèn Jaume Mugosa
Mossèn Josep Guiteras
Mossèn Lluís Romeu
Mossèn Miquel Rovira
Narcís Monturiol
Narcís Verdaguer i Callís
Nyerros
Òmnium Cultural
Osona, plaça
Països Catalans
Pare Huix
Pellaires, carrer dels

Parells

Parells

48

178

Pellaire Dulcet
Pere Alberc i Vila
Pere II el Gran
Pere Mialet, plaça
Pi
Pius XII
Prat d’en Galliners
Providència
Puig-l’Agulla
Rafael de Casanovas
Rafael Subirachs i Ricart
Ramon de Casanova i Mir
Ramon Llull
Ramon Masferrer Arquinbau
Ramon Masferrer Solà
Ramon Muntaner
Ramon Torrents i Rius, passatge
Rector de Vallfogona
Riera Major
Ronda Ausetans
Roqueta
Roqueta, passatge
Roure, passatge
Sant Cosme i sant Damià
Sant Francesc
Sant Jaume
Sant Jaume, passatge
Sant Marc, passatge
Sant Pius X
Santa Anna
Santa Eugenia de Berga
Sastre Camps
Segre, passatge
Soletat
Tagamanent
Ter
Torre d’en Franch
Xavier Roca i Vinyes, parc

PROPOSTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022
1- CARRILS BICI ENTRE ROTONDES

Vic ha fet una aposta decidida per la consolidació de la mobilitat sostenible a través de noves
infraestructures viàries amb carril bici i carrers pacificats, ampliant voreres i limitant la
velocitat. Tot i així, la connexió en bicicleta a l’avinguda dels Països Catalans, entre les
rotondes dels carrers del Prat d’en Galliners i Josep Pratdesaba segueix tenint trams poc
segurs i amb poca continuïtat.
La intervenció preveu millorar el tram per a vianants i fer nous carrils bici en calçada per donar
seguretat als usuaris de la bicicleta i als vianants i millorar la connexió de carrils pedalables.
La intervenció consisteix a:
-

Fer un nou carril bici en calçada a les dues rotondes.
Connectar les dues rotondes amb un carril bici que passi per l’Institut la Plana.
Millorar el tram de vianants entre ambdues rotondes.
Col·locar una marquesina a la parada del bus urbà.

Pressupost total: 200.000 €

2- REMODELACIÓ DEL PARC DEL COSTAT DE LLAR D’INFANTS DE LA
SERRA-DE- SENFERM

El parc del costat de la llar d’infants de la Serra-de-senferm és un dels espais de lleure situat
entre els barris de la Serra-de-senferm i del barri d’Osona. Actualment els elements de joc del
parc infantil no estan pensats per a totes les edats i no són gaire utilitzats.
Ara mateix, a Vic no hi ha parcs infantils adaptats per a infants de 0 a 3 anys. En aquest sentit,
es proposa remodelar el parc incorporant jocs adaptats per a infants de 0 a 3 anys, de manera
que es converteixi en un espai educatiu i de lleure vinculat a la llar d’infants i obert a la
ciutadania.
La intervenció consisteix en:





L’adequació del parc per a infants de 0-3 anys.
La instal·lació de jocs infantils i mobiliari urbà.
El tancament de l’espai de jocs.
La connexió wifi obert.

Pressupost total: 100.000 €

3- REMODELACIÓ DEL PARC MIQUEL COLL I ALENTORN PER CONVERTIRLO EN REFUGI CLIMÀTIC

El parc de Miquel Coll i Alentorn és una zona d’esbarjo, davant de l’escola Joaquim Salarich,
amb una forta afluència d’infants, joves, famílies i persones grans del barri de la Serra-desenferm i de la resta de la ciutat. Aquest espai disposa de jocs infantils, mobiliari urbà, una
pèrgola i una pista de patinatge que també s’utilitza com a pista de criquet. Tots aquests
elements presenten deficiències per la massiva utilització i caldria una millora substancial de
la zona. A més caldria adequar el parc perquè funcioni com a refugi climàtic durant els
episodis de calor extrema.
La intervenció consisteix a:
- Adequar l’espai com a refugi climàtic, aprofitant la pèrgola existent, i incorporant vegetació.
- Substituir els jocs infantils adaptats a infants de 4 a 10 anys.
- Millorar la pista de patinatge.
- Posar-hi punt de wifi obert.
Pressupost 200.000 €

4- REMODELACIÓ DEL PARC DE LA RAMBLA DEL MÈDER (C/ PELLAIRE
DOLCET) PER CONVERTIR-LO EN REFUGI CLIMÀTIC

El parc del carrer Pellaire Dolcet és una zona d’esbarjo molt utilitzada per infants i persones
que viuen en aquesta zona de l’Horta Vermella. L’espai disposa de diferents elements de jocs
infantils, mobiliari urbà i pèrgoles de fusta. Tots aquests elements presenten deficiències per
l’ús. A més, caldria adequar el parc perquè funcioni com a refugi climàtic durant els episodis
de calor extrema.
La intervenció consisteix a:
- Adequar l’espai com a refugi climàtic aprofitant les pèrgoles existents, millorant l’arbrat i
adaptant la vegetació.
- Substituir els jocs infantils amb terres més adequats.
- Instal·lar mobiliari urbà i una font.
- Posar-hi punt de wifi gratuït.
Pressupost total: 200.000 €

5- INSTAL·LAR PLAQUES FOTOVOLTAIQUES D'AUTOPRODUCCIÓ AL
CCVIC DE SANTA ANNA I A LA LLAR D’INFANTS DE L’HORTA VERMELLA

Per a la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic cal la participació activa de
tothom, escoles, entitats, institucions i ciutadania. La instal·lació d’energia solar fotovoltaica
per a l’autoconsum és un exemple per a la ciutadania que genera un efecte multiplicador i
dona a conèixer la importància de l’estalvi i l’eficiència energètica.
La intervenció consisteix en:
-

La instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum al CCVic de Santa Anna
i a la llar d’infants de l’Horta Vermella.
La instal·lació de pantalles informatives als dos edificis perquè es puguin visualitzar els
consums i la producció d’energia instantània. D’aquesta manera hi haurà un element
visual que faci pedagogia de l’estalvi energètic.

Pressupost total: 70.000 €

6- INSTAL·LAR PLAQUES FOTOVOLTAIQUES D'AUTOPRODUCCIÓ AL
CCVIC I A LA LLAR D’INFANTS DE SERRA-DE-SENFERM

Per a la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic cal la participació activa de
tothom, escoles, entitats, institucions i ciutadania. La instal·lació d’energia solar fotovoltaica
per a l’autoconsum és un exemple per a la ciutadania que genera un efecte multiplicador i
dona a conèixer la importància de l’estalvi i l’eficiència energètica.
La intervenció consisteix en:
-

La instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum al CCVic Serra-desenferm i a la llar d’infants de la Serra-de-senferm.
La instal·lació de pantalles informatives als dos edificis perquè es puguin visualitzar els
consums i la producció d’energia instantània. D’aquesta manera hi haurà un element
visual que faci pedagogia de l’estalvi energètic.

Pressupost total: 110.000 €

7- REMODELACIÓ DE LA ZONA D’ESBARJO DEL PARC D’ANTONI ROVIRA I
VIRGILI (C/DE L’ALGUER)

El parc d’Antoni Rovira i Virgili, al costat del carrer de l’Alguer, disposa de mobiliari urbà
molt utilitzat sobretot per persones grans, famílies i grups de persones del barri de l’Horta
Vermella. Habitualment aquesta zona l’utilitzen per fer jocs de taula, berenar o per
compartir una estona distesa de conversa.
La intervenció consisteix a:
-

Habilitar una zona amb noves taules i bancs més accessibles per a persones grans.
Fer accessible l’espai per a persones amb mobilitat reduïda.
Instal·lar una font.
Posar-hi wifi obert.

Pressupost total: 35.000 €

8- CERTAMEN DE PINTURES URBANES, MURALS, GRAFITS

Els barris de la zona Vermella del Nen disposen d’espais públics i privats on es podrien fer
intervencions artístiques muralistes per posar en valor i potenciar el talent d’artistes
muralistes.
La intervenció consisteix a:
-

Organitzar un concurs d’art urbà per promocionar artistes de pintures urbanes,
murals i grafits.
Realitzar 5 murals urbans, un a cadascun dels barris de la zona.

Pressupost total: 52.000 €

9- PANELLS INFORMATIUS DE QUALITAT DE L’AIRE

La contaminació de l’aire és un dels principals problemes de la ciutat, que està associat a
factors com la crema de combustibles fòssils, el trànsit rodat o a d’altres emissions vinculats
amb les activitats industrials.
Cada vegada més cal avisar la població quan hi ha episodis de contaminació per PM10
(partícules disperses en l’atmosfera) o ozó troposfèric (quan coexisteixen els òxids de
nitrogen (NOx), els compostos orgànics volàtils (COV) i una radiació solar intensa al llarg
d'un període de temps prou llarg). Així, l'època típica dels màxims d'ozó coincideix amb la
primavera i l'estiu.
Aquesta proposta va en la línia de disposar de panells informatius de contaminació en
zones amb alta afluència de persones per conscienciar dels nivells de contaminació i
gestionar les activitats físiques en benefici de la salut.
La intervenció consisteix en:
-

La instal·lació de 4 panells informatius sobre contaminació de l’aire a diferents zones
de la zona Vermella amb forta afluència de persones.

Pressupost total: 98.000 €

10- NOVA PISTA DE VOLEIBOL A L’ESPAI DE LLEURE ENTRE ELS CARRERS
PAÏSOS CATALANS I PRAT D’EN GALLINERS

La pràctica de l’esport a l’aire lliure cada vegada és més freqüent entre la ciutadania. Molts
dels espais de lleure de la ciutat, sobretots els que es troben tocant a l’Anella Verda, són
indrets utilitzats per persones de totes les edats per fer activitats esportives, d’esbarjo,
educatives o per trobar-se.
Vic no disposa de cap pista de voleibol per practicar aquest esport.
La intervenció consisteix en:
-

La instal·lació d’una pista de voleibol a l’espai de lleure entre els carrers Països
Catalans i el Prat d’en Galliners.
Wifi obert.

Pressupost total: 121.000 €

11- MILLORA DE LA FONT DE SANT PERE I EL SEU ENTORN

La font de Sant Pere és un dels elements patrimonials modernistes de la ciutat, dissenyada
per l’arquitecte Josep M. Pericas, reconegut geni de l’arquitectura vigatana noucentista.
Aquesta font és molt a prop de l’Institut la Plana i del camí vora riu, però és difícil
connectar-la al camí perquè està envoltada de terrenys particular.
Tot i així, i per posar en valor aquest indret, caldria millorar els accessos, senyalitzar-la i fer
un arranjament de l’espai.
La intervenció consisteix en:
-

La millora dels accessos, per a vianants, a la font de Sant Pere, en el tram dels Països
Catalans.
La senyalització de la font de Sant Pere.
La neteja i restauració de la font i dels elements existents.
La il·luminació adequada.
Posar-hi taules bancs i mobiliari urbà perquè pugui ser una zona d’esbarjo, conversa,
berenar…

Pressupost total: 200.000 €

PROPOSTES DESCARTADES PER CRITERIS
PROPOSTES RECOLLIDES
TOTAL PROPOSTES
PRESENTADES

PROPOSTES DESCARTADES

32

PROJECTES QUE ANIRAN A
VOTACIONS

21

11

CRITERIS QUE HAVIEN DE COMPLIR LES PROPOSTES


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 de la
Vella

Propostes descartades
SUPEREN EL PRESSUPOST


Reformar la tanca de l’OAR Vic com a projecte de barri, per millorar la visibilitat des
del carrer i fer una zona que tingui una imatge més amable (paret privada)

PROPOSTES DE MANTENIMENT


Bancs accessibles a les pistes de petanca del C/Carrasco i Formiguera sol·liciten
renovar els bancs situats davant les pistes de petanca.



Canviar l’orientació dels llums del carrer entren dins de les cases i la claror molesta.
S'haurien d'apagar més d'hora

NO SÓN VIABLES TÈCNICAMENT



Dotar al Parc de Sant Jaume de reg automàtic. És praderia i a l’estiu no es reguen
aquestes zones per estalvi d’aigua.
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.

ESTÀ PREVIST I/O FORMA PART D’UNA ALTRA PROPOSTA I ES TRINDRAN EN
COMPTE
















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
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
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.

CONDICIONEN ALTRES PRESSUPOSTOS



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.
Contractar monitors que disposin de material per fer activitats per nens de diverses
edats en els parcs infantils de la zona.

NO SÓN COMPETÈNCIA MUNICIPAL


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

