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1. PRESENTACIÓ
En el marc de l’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del Bruc,
l’Ajuntament està impulsant el Programa de Participació Ciutadana, tal i com estableix
la normativa vigent. El Programa de Participació Ciutadana és l’instrument que
estableix les mesures i actuacions previstes per facilitar la divulgació i la comprensió
dels objectius i els continguts dels treballs del POUM: els tràmits d’informació pública
de les diferents fases, els suggeriments i propostes d’alternatives, i la formulació
d’al·legacions.
En el marc d’aquest programa de participació, el passat 26 de gener va tenir lloc la
tercera sessió de participació destinada a debatre entorn els equipaments i els espais
lliures.

La sessió es va estructurar en dos moments diferenciats. Un primer moment
informatiu, on els responsables de l’empresa URBAMED com equip redactor del
POUM van explicar la informació vinculada al tema del dia: equipaments i espais
lliures i un segon moment de debat ciutadà, on amb suport de l’equip d’INDIC els i les
participants van debatre entorn els equipaments i espais lliures.
En aquest informe, es recull els elements claus i les conclusions d’aquest debat.
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2. METODOLOGIA
El debat ciutadà entorn els equipaments i espais lliures es va organitzar a partir de 3
grups de treball de 6-8 persones cadascun. Tots els grups disposaven d’un plànol del
municipi que identificava els diferents equipaments i espais lliures que hi ha en el
planejament vigent i havien d’identificar les necessitats futures pel que fa a:

-

Equipaments educatius

-

Equipaments culturals

-

Equipaments esportius

-

Equipaments sociosanitaris

-

Equipaments administratius o altres

-

Espais lliures

Cada subgrup va disposar de 45 minuts per debatre a nivell intern aquestes
necessitats, i després es va posar en comú identificant les coincidències, les
discrepàncies i les diferents alternatives i propostes.

A continuació es presenten les aportacions realitzades.
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3. RESULTATS DE LA SESSIÓ
3.1 Quines necessitats d’equipaments i espais lliure cal preveure?
Equipaments educatius


Es planteja la necessitat d’ampliar l’escola ja que cal més espai. A l’hora de
cercar el millor lloc per fer-ho es planteja el dubte si l’actual ubicació és massa
justa i si per tant caldria buscar una nova ubicació. Altres opcions serien:



o

Al costat de poliesportiu.

o

A la zona de Can Pascual.

També s’assenyala que seria bona la concentració dels diferents equipaments
educatius per la qual cosa l’escola bressol s’hauria de situar al costat.

Equipaments culturals


Hi ha força acord en que el Bruc ja compta amb una bona dotació
d’equipaments culturals. Actualment amb Can Casas, biblioteca, ajuntament
vell, casal, etc. l’oferta d’equipaments culturals és suficient. De totes maneres
es podria guanyar un nou espai cultural si l’actual CAP canvia d’ubicació i
s’allibera la Casa del Rellotge.



D’altra banda es proposa prendre les mesures adients per convertir el “casal
familiar “ en un equipament de plena titularitat pública.



També es proposa canviar la ubicació del casal d’avis per tal de situar-lo en
planta baixa

Equipaments esportius


Hi ha la necessitat de remodelar i actualitzar l’actual poliesportiu del nucli.
També caldria arreglar i condicionar la pista i espais esportius de Montserrat
Parc.
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Més enllà de mantenir els espais actuals es proposa preveure un equipament
esportiu a la a la zona de Can Pascual de manera que hi pogués haver
instal·lacions esportives i en els dos extrems de la població.



També es proposa estudiar les mesures que cal prendre per l’aprofitament
públic (esportiu i/o educatiu) dels terrenys públics situats al nord de l’actual
zona esportiva.

Equipaments sociosanitaris


Caldria construir un nou CAP i es proposa com a possible nova ubicació el lloc
on està actualment l’escola o a on està l’escola bressol.



També es proposa habilitar un consultori al Casal de Montserrat Parc de
manera que la població d’aquesta urbanització no hagi de desplaçar-se.

Equipaments administratius o altres


Es planteja la necessitat d’ubicar una deixalleria que es podria situar a la zona
industrial.



Prendre les mesures que corresponguin per recuperar per la vila la totalitat del
que conformava Can Casas i poder fer-ne la recuperació. Estudiar els
possibles usos d’aquesta ampliació (CAP, casal d’avis, ...).



També s’assenyala la necessitat de planificar la ubicació de diferents
aparcaments per cotxes:
o

Aparcaments davant del Timbaler destinat a persones que volen accedir
a la muntanya.

o

A l’entrada del poble venint de Collbató.

o

Al final del Passeig dels Herois.

o

Al Bruc de Dalt.
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Es planteja la necessitat de preveure les millores en cable i senyal per mòbils i
fibra òptica atès que al poble pràcticament no hi ha cobertura.

Espais lliures


Cal mantenir els espais lliures que hi ha actualment i acabar el projecte del
Parc del Torrent de l’Illa que era un projecte de paisatgisme molt interessant.



Arreglar i condicionar el parc i la plaça de Bruc de Dalt.

7

