Sessions d’identificació de reptes

CIUTADANIA
12 de maig de 2021
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Sessió en línia 1 amb ciutadania

4 de maig de 2021
pàg. 2

Dades de les activitats
Dia de l’activitat

Dimecres 12 de maig , de 19:00 h a 21:00h

Format

Reunió en línia amb ciutadania

Assistents

10 persones: 2 dones i 8 homes

Fase del procés

Fase 2: reptes i estratègies // sessions obertes a la ciutadania

Objectius
-

Compartir els resultats de la diagnosi participada
Prioritzar quins reptes volem treballa més en profunditat en les següents sessions.
Visibilitzar les línies d’accions que es veuen més urgents/viables

Persones participants
Nom

Entitat

Nom

Entitat

Anna Castells

Particular

Didac Franco

COAC Garrotxa

Anna Vila

Ampa Sant Roc

Edu Cobra

Particular

Bosco Plans

Particular

Joan Santaeulària

Particular

Carles Pagès

Olot es mou

Jordà Planellas

Centre Logistic de
Bicicletes Olot

David Camacho

Particular

Xevi Guinart

Associació Esportiva
Batec Garrotxí

Joan Rigall

Ajuntament d’Olot

Lucia Zandigiacomi

Equip dinamitzador

Anna de Torróntegui

Equip dinamitzador

Marc Nadal

Equip dinamitzador

Desenvolupament de les sessió
1. Presentació
Anna de Torróntegui dóna la benvinguda a les persones assistents, agraeix la seva participació i
presenta a l’equip en nom de d’Agustí Arbós, regidor de mobilitat de l’Ajuntament d’Olot, qui va haver
d’absentar-se per motiu personals.
S’explica quins són els objectius de la sessió:
-

Compartir els resultats de l’enquesta de priorització de reptes i accions.

-

Presentar una proposta d’estratègia basada en els resultats de l’enquesta, tres terminis
d’aplicació (curt, mig i llarg termini) i cinc tipologies d’accions (infraestructures,
Formació/Difusió, Normativa, Promoció i Serveis).

-

Validar i millorar la proposta amb les aportacions de les persones participants.

-

Presentar les darreres modificacions de l’ordenança Municipal de circulació

-

Respondre dubtes i anotar aportacions
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S’exposa quina serà la dinàmica que s’emprarà per treballar des de la opinició individual fins a la
col·lectiva:
-

divisió de les persones participants en dos grups

-

treball individual (15´)

-

treball en grup (15´)

-

plenària per a compartir els resultats.

2. Resultats de l’enquesta de priorització
Es comparteixen els resultats de l’enquesta1 segons els quals els reptes es prioritzen i millora l'enunciat
de la següent manera:
Llistat de reptes original

Priorització dels reptes

Establir una xarxa ciclable bàsica a la ciutat

A. Establir una xarxa ciclable bàsica a la ciutat

Compartir l’espai públic per tenir una ciutat

B. Anar en bicicleta i VMP a l’escola

100% ciclable
Millorar la seguretat en l’aparcament de
bicicletes i VMP
La bicicleta inclusiva
En bici a l’escola
En bici i VMP a la feina
Potenciar la bicicleta com a element de lleure i
turisme
Potenciar el paper de la bicicleta en el
desenvolupament social i econòmic
Integrar la bicicleta en els instruments de
planificació i gestió municipals
Establir els criteris de governança i gestió del pla

C. Anar en bicicleta i VMP a la feina
D. Integrar la bicicleta en els instruments de
planificació i gestió municipals
E. Millorar la seguretat en l’aparcament de
bicicletes i VMP
F. Compartir l’espai públic per tenir una ciutat
100% ciclable
G. Establir els criteris de governança i gestió del
pla
H. Crear una ciutat inclusiva a través de l'ús de la
bicicleta i VMP
I. Potenciar la bicicleta com a element de lleure i
turisme
J. Promoure el desenvolupament socioeconòmic
a través de la bicicleta i els VMP

1

Enllaç als resultats de l’enquesta de priorització
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Per altra banda la priorització de les accions de cadascun dels reptes dóna com a resultat la següent
ordenació:
A1. Unir els trams de carril bici desconnectats
A2. Corregir els punts conflictius i insegurs de la xarxa actual.
A3. Unir els barris amb el centre
A4. Desenvolupar la xarxa ciclable que surti del procés participatiu, prioritzant els eixos més importants
A. Establir una xarxa
ciclable bàsica a la
ciutat

A5. Unir la xarxa ciclable del municipi amb els pobles de l’entorn
A6. Millorar connexió amb la via verda i coherència a escala comarcal /supracomarcal
B1.Prioritzar l’execució de la xarxa bàsica que dona accés a les escoles, dissenyant itineraris amb un nivell
de seguretat adequat per als infants
B2.Promoure el canvi d’hàbits en la mobilitat de les famílies a través de projectes com el bicibús
B3.Crear entorns escolars segurs per anar en bici
B4.Crear espais d’aparcament per a bicicletes i patinets a l’interior dels centres escolars i instituts.
B5.Incorporar les habilitats per circular amb bicicleta a la ciutat al currículum escolar

B. Anar en bicicleta i
VMP a l’escola

B6.Crear espais d’aparcament a l’accés dels centres escolars, que siguin compatibles amb carretons i
accessoris per portar els infants amb bicicleta
C1.Fer que els itineraris ciclables siguin adequats per a la mobilitat laboral, amb condicions d'il·luminació i
paviment diferenciats dels de les vies verdes
C2.Crear itineraris de connexió amb els principals polígons a l’entorn de la ciutat
C3.Crear espais d’aparcament segur als principals polígons i centres de treball, fomentant que aquests
espais es situïn a l’interior dels recintes dels centres de treball
C4.Incentius per part de les empreses per anar amb bicicleta a la feina

C. Anar en bicicleta i
VMP a la feina

C5.Disposar de flotes de bicicletes públiques als polígons per fomentar els desplaçaments amb bicicleta
durant la jornada laboral
D1.Reserva d’una partida pressupostària anual per al manteniment i costos d’explotació de les
infraestructures ciclables
D2.Revisar els cicles i temps semafòrics a les vies bàsiques amb itineraris ciclables per tal de que s’adaptin a
la velocitat de les bicicletes i les prioritzin
D3.Pla de formació per a la Policia per que siguin agents difusors de l’ordenança de mobilitat. Crear una
patrulla policial amb bicicleta.
D4.Creació d’un protocol per assegurar la continuïtat dels itineraris ciclables en cas d’obres

D. Integrar la bicicleta
en els instruments de
planificació i gestió
municipals

D5.Actualitzar l’ordenança municipal per deixar de sancionar algunes conductes d’usuaris de la bicicleta que
actualment es volen potenciar i integrar els VMP a la normativa
D6.Disposar d’una flota de bicicletes per al personal de l’ajuntament per fer desplaçaments laborals
E1.Aparcament segur de llarga durada, vinculats a l’estació, interior d’edificis i equipaments, residents,
empreses, locals comercials del centre...
E2.Incrementar la xarxa d’aparcaments de la ciutat:
E3.Aparcament de curta durada al carrer, especialment vinculats a equipaments i zones comercials

E4.Aparcaments útils per tot tipus de bici (carretó, cargo…)
E. Millorar la seguretat
E5.Registre municipal de bicicletes
en l’aparcament de
bicicletes i VMP
E6.Campanya de prevenció de robatoris: com lligar la bici
F1.Definir com han de circular les bicicletes i VMP per a cada tipologia de carrer: carrers de vianants,
prioritats invertides, carrils bici, calçades compartides…
F2.Millorar la convivència entre vianants i bicicletes/VMP en els espais compartits, deixant clara la prioritat del
vianant en aquests espais
F. Compartir l’espai
públic per tenir una
ciutat 100% ciclable

F3.Millorar la senyalització d’orientació específica per a les bicicletes
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F4.Pacificació del trànsit a tots els carrers secundaris. Reducció efectiva de la velocitat a 30 km/h
F5.Ampliar l’àrea de vianants del centre
G1.Aparcament segur de llarga durada, vinculats a l’estació, interior d’edificis i equipaments, residents,
empreses, locals comercials del centre...
G2.Incrementar la xarxa d’aparcaments de la ciutat:
G. Establir els criteris
G3.Aparcament de curta durada al carrer, especialment vinculats a equipaments i zones comercials
de governança i gestió
del pla
G4.Aparcaments útils per tot tipus de bici (carretó, cargo…)
H1.Aprofitar la inclusió de la bicicleta a l’espai públic per fer la ciutat més accessible
H2.Facilitar l’accés a la bicicleta a persones sense recursos econòmics
H. Crear una ciutat
inclusiva a través de
l'ús de la bicicleta i
VMP

H3.Convivència entre gent jove i gent gran
H4.Gènere (incloure la perspectiva de gènere en el disseny de traçats i acabats de la infraestructura ciclable,
campanyes de visibilització i sensibilització de l’assetjament a ciclistes)
I1.Potenciar els itineraris turístics amb bicicleta pel centre de la ciutat. Connexió de les vies verdes amb els
principals atractius turístics de la ciutat.
I2.Potenciar l’eix del riu com a itinerari de lleure i turisme
I3.Aprofitar el potencial d’Olot i de les comarques gironines com a destinació cicloturística. (albergs,
restauració, venda de producte local, serveis per al turisme amb bicicleta…)

I4.Donar a conèixer els itineraris de lleure a la ciutadania per promocionar el lleure i l’esport amb bicicleta
I. Potenciar la bicicleta
com a element de
I5.Posar de relleu el pes de la bicicleta en el sector turístic de la ciutat. Donar a conèixer l’oferta turística amb
lleure i turisme
bicicleta.
J1.Potenciar els itineraris turístics amb bicicleta pel centre de la ciutat. Connexió de les vies verdes amb els
principals atractius turístics de la ciutat.
J2.Potenciar l’eix del riu com a itinerari de lleure i turisme
J. Promoure el
desenvolupament
socioeconòmic a
través de la bicicleta i
els VMP

J3.Aprofitar el potencial d’Olot i de les comarques gironines com a destinació cicloturística. (albergs,
restauració, venda de producte local, serveis per al turisme amb bicicleta…)
J4.Donar a conèixer els itineraris de lleure a la ciutadania per promocionar el lleure i l’esport amb bicicleta
J5.Posar de relleu el pes de la bicicleta en el sector turístic de la ciutat. Donar a conèixer l’oferta turística amb
bicicleta.

3. Treball per grups
Les deu persones assistents es reparteixen en dos grups per a treballar per separat la validació i
millora de l’organització en línies estratègiques de cinc reptes a través de l’eina de treball col·laboratiu
miro i dues sales de zoom.
Per una banda el grup A, dinamitzat per en Marc Nadal i la Lucia Zandigiacomi treballen els reptes A, C,
E, G i I i les seves accions associades i per altra, el grup B dinamitzat per l’Anna de Torróntegui i en Joan
Rigall, treballen els reptes B, D, F, H i J i les seves accions associades.
En primer lloc les persones participants de cada grup tenen uns 15 minuts per revisar la proposta
d’organització de les accions segons temporalitat i tipologia. En acabar, cada grup treball en format de
debat obert la lectura de les aportacions individuals i es busca trobar una resolució consensuada.
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4. Plenària
En acabar el treball per grups es torna a reunir a totes les persones participants i una persona de cada
grup comparteix els resultats i les temàtiques principals que s’han debatut.

Resultats fusionat del treball d'ambdós grups2

5. Presentació de les darreres modificacions incorporades a l’ordenança municipal de
circulació.
En Joan Rigall s’encarrega de presentar les modificacions que s’han fet a l’ordenança municipal de
circulació a fi efecte de donar resposta a la ràpida proliferació dels denominats “vehicles de mobilitat
personal” que ha tingut lloc en els darrers anys.
La nova ordenança té per objecte:
- Regulació de la circulació dels vehicles de mobilitat personal VMP.
- Adaptació de la normativa a les noves necessitats de mobilitat amb
vehicles de mobilitat activa.
- Equiparació dels criteris de circulació de les bicicletes i VMP.

2

Enllaç al panell de treball col·laboratori miro amb la fusió dels dos grups
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6. Tancament i comiat
Degut a la manca de temps, es demana a les persones participants que deixin per escrit en el xat de la
sessió els seus comentaris sobre la proposta de nova ordenança.
Es tanca la sessió a les 20:50, recordant les properes dates de les sessions de reptes i estratègies
(Gimcana pedalada, dissabte 22 de maig) i agraint a totes les persones la seva participació.
Aportacions via xat de les persones participants
De Jordà Planellas CLB
Ens agradari mesures eficaces que incideixin de forma efectiva en la velocitat màxima de la circulació
urbana de 30kmh. També felicitats per les noves normes que encara que segurament es polirà
almenys s'esta fent bullir la olla.
De Manel
Crec que són mesures una mica toves, principalment amb els sector s'assegurances, casc, i cieculació
per le voreres
De Xevi - Batec Garrotxí
És correcte actualitzar la regulació de bicicletes i VMP's, bona feina! Però també hauríem de revisar el
que ja hem comentat vegades, la convivència amb els vianants.
De Carles Pagès
Pel que m'ha semblat l'ordenança de bicicletes queda força igual com estava. Jo només tinc el
comentari que em sembla molt interpretable el no poder circular per tot el casc antic en dies de molta
afluència de gent
De Xevi - Batec Garrotxí
és a dir, ens poden multar per anar per la vorera però quan els vianants ocupen tot el bicicarril no
passa res..

