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1/  Presentació  i objectius 

Aquest és el tercer any que l’ajuntament de Solsona dona veu a la ciutadania perquè prengui 

part en la definició de les polítiques públiques a través dels pressupostos participatius.  

En aquesta tercera edició, com a novetat es realitza un procés participatiu que abraça dues 

anualitats: 2020 i 2021, amb una reserva total de 100.000 € entre ambdues anualitats del 

capítol d’inversions per a la selecció d’accions de millora en el manteniment i obres públiques. 

La metodologia escollida es basa en la creació d’un Equip de Treball a partir d’un sorteig públic 

ampliat enguany a 600 persones a partir de 16 anys del padró municipal. Els veïns i veïnes 

escollits que heu acceptat participar esdeveniu representants de la societat solsonina en 

aquest procés participatiu. 

Els objectius del procés participatiu són els següents: 

 Dinamitzar un procés de participació ciutadana que permeti obtenir una priorització 

d’actuacions d’interès general proposades per la ciutadania a fer durant els anys 2020 i 

2021, respectivament, i que seran vehiculades a través de la partida d’inversions del 

pressupost municipal.  

 Estimular la cultura de la participació, implicació i co-responsabilitat ciutadana en els 

afers i decisions politicoeconòmiques de l’Ajuntament de Solsona.  

 Crear un espai de participació ciutadana i validar una metodologia de treball per a 

l’elaboració dels pressupostos participatius de l’Ajuntament de Solsona. 

 

2/  Metodologia de treball de la sessió 3 

La sessió 3 ha tingut lloc el dijous 30 de gener de 2020 i ha consistit en una visita de camp per 

diferents indrets de la ciutat per tal d’avaluar in situ l’estat de la situació a millorar d’acord 

amb les propostes d’actuacions que van ser prioritzades en la sessió 2. La visita va tenir una 

durada d’unes dues hores, en horari de 19h a 21h. A la visita de camp hi ha participat un total 

de 15 persones, membres de l’Equip de Treball de veïns i veïnes seleccionats en el sorteig 

públic. 

L’objectiu de la Sessió 3 ha estat el següent:   

 Realitzar una visita in situ a diversos indrets del municipi on s’han proposat 

actuacions a mode de ruta conjunta per realitzar comprovacions i valoracions sobre 

el terreny. 

 La metodologia seguida ha estat la següent: 

 Recepció dels assistents i explicació de la dinàmica davant de l’Ajuntament de Solsona. 



4 
 

 Definició de l’itinerari a seguir conjunt amb tot el grup per diferents indrets del nucli 

d’acord amb les ubicacions de les principals actuacions prioritzades en la sessió 

anterior. 

 Anar determinant les concrecions que es consensuaven amb el grup i la persona 

responsable de Serveis Tècnics de l’Ajuntament que també va participar en la sortida, 

de cada una de les actuacions que es van poder comprovar sobre el terreny 

 Valoració final del grup de comentar a la resta de membres de l’Equip de Treball la 

possibilitat de repensar les prioritzacions realitzades a la sessió 2 tenint en compte les 

observacions fetes durant la visita de camp.   

 

3/  Resultats de la visita de camp 

En aquesta sessió 3, es va fer una selecció de 8 de les 20 actuacions prioritzades a la sessió 2 

per anar-les a analitzar sobre el terreny. Les actuacions que es van anar a veure van ser les 

següents 

 Llistat actuacions visitades durant la sortida de camp 

 

Marcades en blau fort les actuacions visitades respecte el conjunt de les 20 prioritzades 

Actuació Vots Posició Observacions 

Instal·lar una màquina de recollida d’envasos que, a canvi, doni incentius 

(vals descompte per al comerç solsoní, o bé diners), que sigui una 

recompensa per fomentar la recollida selectiva d’envasos.  

18 1a  

Millorar els passos de vianants per a fer-los més segurs  

Es comenta que hi ha diferents opcions:  

- fer un pas elevat (més car). 

- o il·luminar millor (per ex, fanal directe damunt el pas).  

- fer rotondes amb relleu (no només pintades al terra). 

- o bé pintar el pas amb una pintura fluorescent (durant el dia es 

carrega amb la llum diürna i de nit és fosforescent). Es podria pintar 

els passos no elevats del Vall Calent. 

17 2a Cal concretar la ubicació 

dels passos vianants que es 

volen millorar (la carretera 

de Manresa, per exemple, 

cal tenir present que 

l’ajuntament  no n’és 

titular).   

Millorar la plaça del Camp en un sentit integral (espai infantil, rajoles, 

enllumenat, enjardinament, dotar de seguretat i explicació del 

monument, etc.) 

16 3a Es comenta que és un 

projecte ambiciós, que 

podria fer-se en 2 fases.  

Condicionar una zona per a autocaravanes, on puguin descarregar les 

aigües grises i connectar-se al corrent elèctric (podria funcionar amb 

unes fitxes que es podrien adquirir als comerços locals). 

14 4a Es comenta que caldria 

buscar la ubicació més 

idònia (per exemple, que no 

sigui zona inundable: no 

pot ser a sota del pont).  

Per part d’algun participant, 

es comenta que l’acció no 

beneficia directament a la 

població solsonina. 
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Millorar voreres (pavimentar, eixamplar, etc.). Per exemple: 

- Vorera d’accés al Seminari (només a una banda, hi ha un arbre 

enmig) 

- Cissa (aixecades pels arbres) 

- Plaça antiga Caixa 

- Vall Calent (davant pizzeria) 

- Voreres extraradi: zona Sant Jordi, carretera Torà 

- Pere Màrtir Colomés 

- Passeig Moreres i Països Catalans 

- Escales Ribera i carretera Manresa 

- Zona escorxador 

11 5a Es comenta que cal 

concretar i escollir la zona 

on millorar les voreres.  

Es comenta que hi ha zones 

on no hi ha vorera perquè 

no està edificat (és 

responsabilitat del 

propietari de la parcel·la). 

Arranjament i il·luminació del camí a la Mare de la Font i Camp de la 

Mina 

10 6a  

Renovar l’arbrat (plataners), que ocasiona problemes d’al·lèrgies 8 7a Es comenta que des de 

l’ajuntament el pla és anar 

substituint l’arbrat a 

mesura que es vagin morint 

els arbres actuals. 

Arreglar l’escala que va de la Plaça del Camp al CAP fent una rampa amb 

ziga-zaga 

7 8a Es comenta que el tram fa 

molta pendent i potser no 

hi cap una rampa amb ziga-

zaga (caldrà estudiar-ho). 

Papereres tancades i amb cendrer al casc antic i al passeig. 6 9a A la sessió l’arquitecta 

tècnica va comentar que 

aquesta proposta estava 

prevista per part de 

l'ajuntament i que ja 

s'havien escollit unes 

papereres amb tapa i 

cendrer per canviar totes 

les del nucli antic. No 

obstant, un cop parlat a 

posteriori amb el tècnic de 

medi ambient,  es comenta 

que es disposa del 

pressupost de l'empresa i 

es tenen comptades totes 

les que s'han de canviar (44 

unitats al nucli antic) però 

que resulta que finalment 

al seu departament no hi ha 

pressupost per a comprar-

les i que no es podran 

canviar. Per tant, es recull 

aquesta proposta i es 

podria fer amb la partida de 

pressupostos participatius, 

si així ho acaba escollint 

l’equip de treball.  
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Wi-Fi gratuït 6 9a  

Arreglar el Parc dels Jubilats 

Manteniment del túnel del Vall Calent (per ex, amb més llum). 

5 10a Són dues propostes 

diferents. 

Millorar l’enllumenat de places, carrers, nucli antic, etc. 

Per exemple al carrer Nou o l’Avinguda de la Sisa. 

4 11a Caldria concretar i acotar la 

zona a millorar.  

Millorar la il·luminació dels de passos zebra  

Revisar el que ja estan il·luminats (de vegades no funcionen) i il·luminar-

ne d’altres. 

4  11a  

Reorganitzar l’espai exterior del Centre Sanitari per millorar 

l’aparcament, el pas de persones, etc. 

3 12a  

Arreglar el pati vell de l’escola Setelsis  2 13a  

Arreglar les escales de la carretera del Castellvell 

En canvi, arreglar les escales de la Font de la Mira i les del corriol de Sant 

Bartomeu (que també es proposen en la proposta) poden ser tasca de la 

brigada. 

2 13a  

Millora de diferents elements del mobiliari urbà: 

- Senyalització de la Carretera de Manresa 

- Papereres amb tapa en espais com jutjats, ribera, jubilats, etc. 

- Millorar el cautxú de l’espai infantil de la Plaça del Camp. 

- Tancar el monument de la Plaça del Camp (és perillós). 

- Posar miralls en cruïlles (Pau Alinyà, carretera Torà). 

1 14a La proposta és un ‘calaix’ de 

diferents actuacions; 

algunes, com Plaça del 

Camp, o papereres, ja 

queden recollides en 

anteriors propostes. 

Fer un tram de carril-bici al Vall Calent a sobre la vorera de la zona més 

ampla 

1 14a Seria un primer tram d’un 

possible carril-bici que es 

podria allargar cap a altres 

carrers  

Reducció de la velocitat al casc antic (per exemple, posant videocàmeres) 0 15a  

Refer l’escala que uneix el C/Ribera amb la Carretera de Manresa 0 15a Es comenta que hi ha molta 

pendent però es pot mirar 

de fer alguna cosa.  
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 Idees sorgides de cada una de les actuacions visitades 

 
Propostes Observacions, idees i suggeriments a contrastar amb la resta de 

l’equip de treball 

Millorar la plaça del Camp  Bancs: Caldria arranjar-los i repintar-los. 

 Monument: es proposa remodelar-lo i s’apunten algunes idees: 

o Col·locar cartell explicatiu (el que hi ha es troba a l’altre punta de la 

plaça). 

o És utilitzat com a porteries per jugar a futbol i no és segur. 

o Col·locar bancs al volt del monument per tenir més seients i evitar 

que s’enfilin al monument. 

o Millorar l’enjardinament (Solsona vila florida). 

o Millorar la il·luminació del monument (la de la plaça es considera 

correcta). 

o Retirar les escales del davant. 

o Retirar part dels contraforts per guanyar espai i evitar que els infants 

s’hi enfilin 

 Rajoles: N’hi ha moltes de trencades. Es podria fer un terra nou a sobre de 

l’actual i anivellar l’alçada de la plaça perquè estigui a la mateixa alçada. 

 Font: Arranjar la part superior de pedra. 

 Parc infantil: Col·locar més cautxú i/o habilitar pas de formigó per accedir-hi 

des de fora de la plaça. 

 Pas de terra darrera el monument: Col·locar rajoles o formigó. 

 Pas de vianants davant cal Camps: Millorar l’accés i col·locar rajoles o formigó 

al terra. 

 Vorera de cal Camps fins a les escales: Ampliar les voreres, integrant els 

arbres i retirar el volt de formigó dels escocells. 

Arreglar l’escala que va de la 

Plaça del Camp al CAP fent 

una rampa amb ziga-zaga 

Hi ha molta pendent i és dificultós instal·lar-hi una rampa per l’elevat desnivell. Es 

considera que hi ha altres camins alternatius per salvar aquest desnivell i es 

considera que no és una acció prioritària a desenvolupar. 

Pas de vianants del Vall 

Calent cantonada amb la 

Pujada del Seminari i el 

tanatori 

Es considera que és un pas insegur. En un costat es creu que sí que hi ha suficient 

il·luminació però en l’altre no. 

Possibles accions: 

-Col·locar més il·luminació (a l’altra banda o més al centre). 

-Alçar el pas de vianants. 

-Repintar el pas amb pintura florescent (seria una prova que permetria valorar la 

seva idoneïtat per a aplicar a altres passos; tot i que s’apunta que potser no 

ressaltaria massa atès que al carrer hi ha llum). 

Vorera de la Pujada del 

seminari davant la 

residència 

Es considera que l’Ajuntament hauria de pressionar a la propietat (la residència) 

per tal que realitzi les obres pertinents de millora de la vorera en el primer tram. 

Vorera de la corba de la 

Pujada del Seminari  

Es considera que és un punt molt perillós ja que el carrer fa corba i la vorera és 

molt estreta. Els punts més crítics es troben on s’ubiquen dos fanals, actualment 

enmig de la vorera, ja prou estreta, que obliguen a la gent que va amb cadira de 

rodes o cotxet a baixar de la vorera. Si els fanals es traslladessin a l’altra banda del 

carrer es podria millorar significativament la seguretat. 
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Pas de vianants del Vall 

Calent vora el monument a 

la Sardana 

Es podria millorar la seguretat ampliant i allargant la vorera alçada, posant-hi 

llambordes fins a l’orella que ja hi ha actualment i fins a l’alçada dels contenidors, 

fet que permetria millorar la visibilitat a l’hora de creuar amb seguretat pel pas de 

vianants. 

També es comenta que es podria fer prova per repintar el pas de vianants amb 

pintura fluorescent.  

Parc dels Jubilats i túnel 

subterrani 

Respecte el túnel hi ha participants que pensen que la millor opció és tancar-lo. En 

qualsevol cas, es considera que si es manté obert, convé il·luminar-lo i millorar el 

seu aspecte (repintar, etc.) perquè tingui una imatge de millor seguretat. 

Respecte el Parc dels Jubilats es considera que s’hi dóna un problema d’incivisme i 

convé enfortir el servei de vigilància i de neteja i manteniment d’aquest espai. 

Reorganitzar l’espai exterior 

del Centre Sanitari per 

millorar l’aparcament, el pas 

de persones, etc. 

S’ha visitat i s’ha considerat que ja és correcte com està ara, i que no s’hi veuen 

opcions de millora.  

 

 Informacions respecte altres actuacions  
 

Propostes Observacions, idees i suggeriments a contrastar amb la resta de 

l’equip de treball 

Papereres En falten al camí de la Ribera i també a la travessia del carrer Llobera. 

Es proposa que en els indrets on es col·loquin papereres noves, aquestes siguin 

aptes pel reciclatge. 

Pas de vianants de la 

carretera de la Bassella  

davant el restaurant Fermí 

Hi ha vehicles que hi passen a molta velocitat i s’han produït atropellaments. 

Caldria realitzar accions per reduir la velocitat (pas alçat?) i millorar la seguretat 

(més il·luminació). 

Passos de vianants zona 

Mercadona 

Es comenta que hi ha passos de vianants on no hi ha rampa, sinó que hi ha 

vorera. 

Tram de vorera a continuació 

de la pizzeria  

A continuació de la pizzeria hi ha un tram de vorera amb una barana i un 

desnivell. Es considera aquest tram molt insegur sobretot per a la mainada, i al 

costat d’una terrassa d’un restaurant.   
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4/  Recull fotogràfic 

 

Parada a la plaça del Camp 

 

Monument de la plaça del Camp 
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Monument, parc infantil i font de la plaça del Camp 

 

Pas de terra de darrera del monument de la plaça del Camp 
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Monument i parc infantil de la plaça del Camp 

 

Parc infantil de la plaça del Camp, accés de terra 
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Accés al pas de vianants des de la plaça del Camp 

 

Vorera de cal Camps fins a les escales, amb arbres ‘fora’ de la vorera i dins la zona d’aparcament 
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Escales de la plaça del Camp fins al Centre Sanitari 

 

Pas de vianants del Vall Calent cantonada amb la Pujada del Seminari 
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Pas de vianants del Vall Calent cantonada amb la Pujada del Seminari 

 

Pas de vianants del Vall Calent vora monument a la Sardana (cal entrar dins el pas de vianants per poder 

veure si venen cotxes i creuar) 
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Vorera estreta i en corba a la Pujada del Seminari amb fanals al mig de la vorera 

 

Pas subterrani al Parc dels Jubilats sense il·luminació i en mal estat de manteniment 


