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RETORN SESSIÓ PARTICIPATIVA  01.
Durant la primera sessió oberta de Fem Plaça, procés participatiu per a una 

futura remodelació de la plaça major de Madremanya, van participar un 
total de 31 persones en els recorreguts de reconeixement i en la posada en 

pràctica de l’anàlisi compartit. 
 

Els ciutadans de Madremanya que van assistir a la jornada, d’edats ben 
diverses, però amb espacial participació en la franja compresa per sobra els 

30 anys; van formar fins a quatre taules de debat on es van poder discutir 
els aspectes més importants de la plaça.

 
Després del treball en grups, on cadascun d’ells va valorar per separat els 

diferents elements dels 4 eixos que es plantejaven, es va fer una posada en 
comú per poder arribar a consensos més amplis. 

ASSISTENTS 
TOTALS

DURANT  LA 
JORNADA 

HOMES

DONES

ALTRES

ns/nc

61-100 anys

31-60 anys

19-30 anys

0-18 anys

31

32%

55%

13%

13%

29%

55%

3%
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PUNTS D’ACORD_EIX MOBILITAT
Es debat la possibilitat de restringir la circulació de vehicles a la plaça major i limitar l’accessibilitat rodada només a 

càrrega, descàrrega i emergències, ja que actualment es permet fer ús de l’espai com a aparcament. 

L’accessibilitat a la plaça des dels diferents carrers que desemboquen a aquesta, és una de les principals 
preocupacions dels assistents. Per un costat, els ciutadans observen que les passarel•les o plataformes d’accés, 
paviments més nous col•locats al damunt dels paviments antics, del Carrer de les Mosques i el Corredor generen 

més incomoditat que no facilitat d’accés. Per un altre costat, l’accés a la plaça a través del Carrer de les Mosques, 
el Corredor i el Corredor de l’Església s’hauria d’amabilitzar millorant les seves pendents i donant una solució 

alternativa al desnivell de l’inici, els graons entremitjos i els tres esglaons del davant del xiprer. 

En general, caldria revisar l’accessibilitat per als vianants dels 5 carrers que donen vida a la plaça major adequant 
les pendents i pavimentacions dels carrers i millorant la inclinació d’escales i la col•locació de passamans. 



UNDOS ARQUITECTURA, SCCL

NIF. F67906784

Carretera de Palamós, 91
17462 Bordils — Girona

undosarquitectura.cat

RETORN FINAL.

FEM PLAÇA
Procés participatiu per la 
remodelació de la plaça Major

Ajuntament de Madremanya

02

01

03

04

05

06

07

05

05

ACTUACIONS
_EIX MOBILITAT

01. Entrada de vehicles a la Plaça Major només per 
càrrega, descàrrega o emergències. Es posa a debat 

el trasllat de l’estacionament a una altra zona del 
poble. 

02. Millora  de l’accessibilitat i de les plataformes del 
Corredor.

03. Millora de l’accessibilitat i de les plataformes del 
Carrer de les Mosques.

04. Eliminació o amabilització dels graons del davant 
del xiprer.

05. Amabilització de les pendents, eliminació 
d’esglaons aïllats del Carrer de les Mosques i 

col•locació de passamans.
06. Eliminació o millora dels graons de l’inici del 

Corredor de l’Església i col•locació de passamans. 
07. Millora dels graons de l’escala secundària que 

dona accés a l’esplanada de l’església i col•locació 
de passamans. 
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PUNTS D’ACORD_EIX ELEMENTS
L’element més simbòlic de la plaça major és el pou/font que presideix el centre d’aquesta. Durant una antiga 

reforma de la plaça es va efectuar una reinterpretació que va eliminar el caràcter tradicional de pou. Les veïnes i 
veïns de la població tenen l’objectiu de recuperar la forma tradicional d’aquest element mantenint l’ús de font i pou 

que tenia l’original. 

El mobiliari públic de la plaça, papereres, bancs, lluminàries o cartelleres, son elements independents que no 
mantenen una coherència estètica entre ells i amb l’entorn on es torben col•locats. En aquest sentit, es demana 

per part de la ciutadania un conjunt de bancs integrats en l’estètica i les funcions de la plaça que ajudin a delimitar 
els espais i incloguin vegetació a la seva rodalia. També, un seguit de mobiliari auxiliar com papereres que vagi en 

consonància amb els bancs i els materials de l’entorn. Tot i això, l’opinió general és que el banc dels músics, situat 
a un costat de l’església, compleix les funcions necessàries a agrada la seva materialitat. 

Els assistents plantegen que la cartellera i la bústia groga de Correus situades a la façana principal de l’ajuntament 
siguin col•locades en situacions alternatives. Es proposa que la bústia de Correus es relocalitzi a la zona del CIR i la 

cartellera s’utilitzi només la que torbem situada a l’entrada de l’Ajuntament pel Carrer de la Processó.

La rampa i els elements que conformen l’accés a l’Ajuntament des de la Plaça Major actuen com un conjunt únic 
desintegrat en l’estètica i coherència de volums de l’espai. Caldrà repensar aquest accés en el si d’una proposta 

integral per a tot l’espai.
 

Es proposa la col•locació de panells explicatius de la història del municipi, amb prèvia entrevista a en Miquel 
Marqués, a les rodalies de la Plaça. Panells escrits que poden ser de manera física o amb codis QR digitals. 

Pel que fa a la il•luminació de la Plaça alguns veïns consideren que s’haurien d’efectuar canvis. Actualment trobem 
focus de gran potència situats al muret de la terrassa de l’església que generen llum poc càlida i de gran potència 

que no convida a quedar-se a l’espai i molesta a les cases veïnes. Es comenta que cal buscar una alternativa amb 
una llum més baixa i tènue. 

En els dies de màxima insolació i calor la incidència solar domina l’espai de la Plaça. En aquest sentit, es demana la 
instal•lació d’alguns elements tipus pèrgoles mòbils o la plantació de vegetació que generi ombra. 

La vegetació, el verd, ha sigut un dels altres temes que ha generat força debat. Els participants han dialogat 
sobre la possible eliminació del gran xiprer que domina la Plaça. Els hi agrada la presència d’aquest verd, però es 

torben amb l’inconvenient de la brutícia que genera i les grans dimensions que té. De totes maneres, en general es 
reclama l’aparició de més vegetació dins l’espai. 

Les aigües pluvials generen grans inconvenients als usuaris de la Plaça. Les gàrgoles de ferro situades a la coberta 
de l’església expulsen l’aigua directament sobre el paviment de sauló, generant bassals i embossant els desaigües 
de terra i brutícia. Caldria repensar un sistema de desaigua integrat en la nova proposta de l’espai que tingués en 

consideració també l’aigua procedent de les cobertes.  
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ACTUACIONS
_EIX ELEMENTS

01. Caldrà repensar i redissenyar el pou/font per 
retornar-lo al seu estat original i les seves funcions 

antigues. 
02. Substitució de bancs per mobiliari estèticament 

coherent amb l’espai
03. Substitució de papereres per mobiliari 

estèticament coherent amb l’espai
04. Trasllat de bústia  de correus a CIR

05. Relocalitazció de cartellera a entrada del Carrer de 
la Processó 

06. Es manté el banc dels músics tal i com està en 
l’actualitat. 

07. Caldrà repensar la integració de l’accés a 
l’Ajuntament amb el nou disseny de la Plaça.

08. Col•locació de panells informatiu de la història de 
Madremanya allà on sigui convenient. 

09. Els focus actuals a la façana de l’església no 
donen la il·luminació desitjada, caldrà repensar quines 

alternatives existeixen. 
10. Possible instal•lació de pèrgola o vegetació que 

generi ombra a la Plaça. 
11. Possible manteniment o eliminació de xiprer. 

12. Vegetació existent i possible instal•lació de més 
vegetació a l’entorn de la Plaça. 

13. Eliminació o canalització de les gàrgoles que 
expulsen aigua al mig d ela plaça. 
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PUNTS D’ACORD_EIX MATERIALITAT
De les opinions més compartides durant la jornada participativa va ser que calia substituir  el sauló del centre de la 
Plaça. Aquest material genera fangs en èpoques de pluges, embossa els desaigües i no es còmode per la majoria 

d’usos que tenen o haurien de tenir lloc en aquest espai. L’opció alternativa no està clara, però a la majoria li agrada 
els maons a cantell o la pedra natural tal i com la trobem al Carrer de Sant Esteve o a l’esplanada de l’església, que 

volen mantenir,  tot i que caldria que fos més regular.
  

La pedra grisa col•locada a les plataformes del Corredor i el Carrer de les Mosques, així com a tota l’amplada 
del costat oest de la Plaça, no convenç als assistents. S’esmicola amb el pas del temps, la tonalitat de gris no 

concorda amb la pedra natural de la zona i quan el terra és moll rellisca.
 

Als participants els hi agradaven els elements d’acer corten, com a possible material per mobiliari o per elements 
auxiliars tipus límits de paviments, baranes o passamans. També la fusta, però en general la descartaven per 

problemàtiques de manteniment.
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ACTUACIONS
_EIX MATERIALITAT

01. Substitució del sauló del centre de la Plaça per un 
material tipus pedra natural. 

02. Es mantindrà el paviment antic i làpides de 
l’esplanada de l’església.

03. Substitució del paviment de pedra gris de 
l’antigua reforma de la Plaça.

04. Substitució de la superposició de paviments a les 
escales de l’església. 

05. Substitució del paviment de pedra gris de les 
plataformes d’accés a la Plaça.  

06. Limitació de paviments amb elements de corten o 
ceràmics. 
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PUNTS D’ACORD_EIX USOS
Els participants han repetit en diverses ocasions que la Plaça necessita recuperar el seu ús d’espai de trobada que 
tenia a l’origen. Perquè això sigui possible fan falta dues accions: per un costat, traslladar l’ús d’aparcament que té 
en l’actualitat (es posarà en debat per trobar un concens) i per l’altre, traslladar algunes de les activitats que es fan 

al CIR una altra vegada al centre del poble. 

Per potenciar aquesta idea de punt de trobada els assistents proposen convertir l’espai cedit de l’antiga rectoria 
en un bar o espai social obert cap a la Plaça. Pensen que caldria mantenir l’església oberta més sovint, programar 

activitats a l’espai plaça i  reforçar el potencial de les grades-escala de l’església amb més activitats espectacle.
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ACTUACIONS
_EIX USOS

01. Es debat el trasllat de l’ús d’aparcament del 
centre de la Plaça. 

02. Potenciar les activitats populars a la Plaça. 
03. Convertir l’espai de l’antiga rectoria en un bar/

centre social. 
04. Mantenir l’església més oberta o accés a la clau 

fàcilment. (Es parlarà amb el Bisbat per estudiar-ne la 
viabilitat)  

05. Potenciar les grades de l’església amb 
espectacles. 
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RETORN SESSIÓ PARTICIPATIVA 02.
Durant la segona sessió oberta de Fem Plaça, procés participatiu per a una 

futura remodelació de la plaça major de Madremanya, van participar un total 
de 17 persones en el procés d’aprofundir en la definició de les necessitats 

de l’espai.
 

 Els ciutadans de Madremanya que van assistir a la jornada, d’edats ben 
diverses, però amb espacial participació en la franja compresa per sobre 
els 30 anys; van formar dos grups de treball vinculats als quatre eixos del 

procés, dos eixos per grup, on cadascun dels participants va poder escollir 
en funció dels seus interessos personals.

 
Després del treball en grups, un portaveu de cadascun dels dos grups es va 
dedicar a posar en comú i en coneixement dels altres sobre un suport gràfic 
els acords dels diferents eixos. Així, tots els participants, van poder observar 

com s’anaven definint els diferents aspectes de la plaça.   

ASSISTENTS 
TOTALS
DURANT  LA 
JORNADA 

HOMES

DONES

ALTRES

ns/nc

61-100 anys

31-60 anys

19-30 anys

0-18 anys

17

47%

53%

--%

--%

23%

29%

3%

0%
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PUNTS D’ACORD_EIX MOBILITAT
A l’accés 01 (Escales església) s’acorda mantenir els 3 primers graons que formen part de l’escalinata de l’església 

(graons històrics). La resta de graons, acabats amb llosetes de color gris tipus l’entrada a l’ajuntament, es 
replantejaran per igualar les petjades i les alçades. L’acabat es demana que sigui de lloses de pedra natural tipus els 

històrics i sigui acompanyat d’un passamà al costat de la façana.
 

A l’accés 02 (El Corredor) es planteja l’eliminació de la passarel•la de pas formada per llosetes de color gris i es 
demana la creació d’un pas de plataforma única que permeti l’adaptació del paviment a les irregularitats de la roca 

natural (reomplir amb un material continu tipus l’accés 03 les irregularitats de la roca creant un pas anivellat i de fàcil 
accés).

 
A l’accés 03 (Carrer Processó) no se li planteja cap canvi respecte l’actualitat tot i que caldrà definir amb quina 

freqüència i tipologia hi poden accedir vehicles.

A l’accés 04 (Carrer Mosques superior) es planteja l’eliminació de la passarel•la de pas formada per llosetes de color 
gris i es demana la creació d’un pas de plataforma única sense irregularitats i amb cohesió estètica amb la resta del 
poble. Els 3 graons que delimiten la plaça i el traçat del carrer, volen ser eliminats per poder unificar la plaça en una 

única plataforma.
 

A l’accés 05 (Corredor de l’Església) es demana mantenir els graons històrics de l’inici del pas eliminant els graons 
entremitjos per replantejar les pendents del corredor. (Carrer de les Mosques inferior) es demana una plataforma única 

sense irregularitats eliminant els graons d’arribada a la plaça i substituïts per rampes amb pendents amables. 
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PLACETA D'EN VIDAL
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PLAÇA MAJOR

PLACETA DELS
QUATRE VENTS
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CORREDOR DE L'ESGLÉSIA
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ACTUACIONS
_EIX MOBILITAT

Accés 01.
1.1-Conservació dels primers graons històrics. 

1.2-Col•locació de passamà .
1.3-Replanteig de graons per unificació d’alçades i 

petjades.
 

Accés 02
2.1-Eliminació de passarel•la de pas i definició de 

plataforma única amb roques vistes. 

Accés 03
3.1- Caldrà definir amb quina freqüència i tipologia 
hi poden accedir vehicles i quin ús en poden fer de 

l’espai de la plaça. 

Accés 04
4.1- Eliminació de passarel•la de pas i definició de 

plataforma única de fàcil accés.
4.2- Eliminació de les escales de sauló que connecten 

el nivell del carrar amb el nivell actual de la plaça. 

Accés 05
5.1- Conservació dels primers graons històrics.

5.2- Eliminació de graons aïllats per substitució com a 
rampes. 
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PUNTS D’ACORD_EIX ELEMENTS
El pou / font com a element singular i central de la plaça de Madremanya genera molta diversitat d’opinions. Si bé 

és cert que la majoria dels assistents es posen d’acord en la idea que cal fer-hi una intervenció, molts discrepen en 
com s’ha de portar a terme.

 
Els bancs es conservaran a les mateixes posicions actuals, però efectuant canvis en la seva materialitat i tipologia. 

El que vol la ciutadania es disposar d’elements de mobiliari amb cohesió estètica amb l’entorn. A més a més, es 
demana la col•locació de nous espais de descans a la zona propera al Carrer de les Mosques. Es volen integrar 

bancs de materials com el corten o la tova amb parterres de vegetació en els perímetres de la plaça. 
Les paperers es volen reubicar passant del lateral de l’església a la façana principal i col•locant-ne una a la 

cantonada superior entre la plaça i el Carrer de les Mosques. 

Pel que fa a la il•luminació es planteja disposar d’una dualitat entre els actuals focus i una nova il•luminació més 
tènue i baixa. La primera ha de servir per efectuar una il•luminació general per alguns esdeveniments i la segona ha 

de servir de manera diària per l’ús d’estada a la plaça.
 

Caldrà replantejar paral•lelament quins elements històrics del poble han de disposar de plafons informatius, per ara 
es demana que en tinguin tant el pou/font com l’església.

 
L’entrada a l’ajuntament es demana que s’integri dins la plataforma general i el disseny de la plaça, col•locant un 

únic paviment que resolgui els desnivells amb rampes.

La vegetació es planteja ubicar-la als perímetres de la plaça conjuntament amb les zones de descans amb bancs.

 Caldrà decidir si finalment s’opta per mantenir o eliminar els gran xiprer del Carrer de les Mosques. 

Es descarta incloure en el disseny de la plaça algun element tipus pèrgola o vegetació que generi ombra al centre 
d’aquesta. La ciutadania considera que les ombres generades pels edificis de les rodalies son suficients.

  
Es decideix no eliminar les gàrgoles que evoquen aigua a la plaça. Es considera que amb la substitució del sauló 

per un material més dur part de la problemàtica actual serà eliminada, però caldrà preveure on s’hauran d’ubicar els 
futurs desaigües.
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ACTUACIONS
_EIX ELEMENTS

01-Trobar consens en quina ha de ser la manera que 
cal redissenyar el pou/font.

 
02- Els bancs

2.1- Es conserva la posició canviant la materialitat per 
cohesió amb el banc de l’església. 

2.2- Es conserva la posició en funció de la nova 
entrada a l’ajuntament, s’haurà de repensar la 

materialitat.
2.3- Es conserva posició i materialitat.

2.4- Nou banc de corten o tova que integri la creació 
d’un parterre amb vegetació. 

2.5- Nou banc de corten o tova que integri la creació 
d’un parterre amb vegetació.

2.6- Nou banc amb cohesió estètica amb la resta de 
nous elements.

 
03- Ubicació de noves papereres de corten amb 

separadors de reciclatge. 

04- Es mantenen els focus i s’haurà de plantejar una 
il•luminació nova més tènue. 

05- Ubicació de plafons d’informació històrica. 

06- Replantejar l’entrada a l’ajuntament integrant-la 
estèticament a tota la plaça.

 
07- Vegetació

 7.1- Caldrà decidir què fer amb el xiperer
 7.2- Zones de vegetació integrades amb el 

conjunt dels bancs. 
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FEM PLAÇA
Procés participatiu per la 
remodelació de la plaça Major

Ajuntament de Madremanya

PUNTS D’ACORD_EIX MATERIALITAT
Es planteja establir els límits materials de la plaça com a carrers que desemboquen en un espai central. És a dir, 

predominarà la materialitat de la plaça per sobre la materialitat dels carrers que hi arriben. 
Es demana eliminar el sauló de totes les zones de la plaça per substituir-lo per un nou paviment format per maons 

de cantell tipus la plaça de Monells.

Les llosetes que cobreixen la zona d’entrada del Carrer de la Processó i la zona d’entrada a l’ajuntament es volen 
substituir per el paviment de maons de cantell que hauria de donar cohesió estètica a la plaça. 

Les rajoles de color gris que conformen les petjades de les escales de l’església es volen substituir per lloses de 
pedra natural iguals que les grades de l’església. 

El paviment de l’esplanada de l’església és irregular i de mobilitat complicada. En aquest sentit, la ciutadania 
demana que s’aporti alguna solució que permeti regularitzar i facilitar l’accés en aquesta zona sense perdre les 

làpides que el conformen.

La passarel•la de pas del Corredor es vol substituir per un paviment tipus continu que permeti l’adaptació d’aquest 
a les formes irregulars de les roques naturals. Aquest paviment es demana que tingui cohesió estètica i formal amb 

la resta de paviments del poble.

A la zona del Carrer de les Mosques superior i inferior i el Corredor de l’Església, es demana que es substitueixi pel 
mateix paviment continu que ha de donar cohesió estètica a tots els carrers del poble. 
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Procés participatiu per la 
remodelació de la plaça Major

Ajuntament de Madremanya

ACTUACIONS
_EIX MATERIALITAT

La línia discontínua marca els límits físics de la plaça 
que ha consensuat la ciutadania.

01-Substitució del sauló per un paviment de maons 
de cantell. 

02-Solució a les irregularitats del paviment històric. 

03-Substitució de les rajoles grises per lloses de 
pedra natural.

04-Creació de paviment continu de cohesió estètica 
del poble. 

05-Creació de paviment continu de cohesió estètica 
del poble. 

06-Creació de paviment continu de cohesió estètica 
del poble. 

PLACETA D'EN VIDAL

EL CORREDOR

CARRER DE LA PROCESSÓ

PLAÇA MAJOR

PLACETA DELS
QUATRE VENTS

CARRER DE SANT ESTEVE

CORREDOR DE L'ESGLÉSIA

C
A

R
R

E
R

 D
E

 L
E

S
 M

O
S

Q
U

E
S

C
A

R
R

ER
 D

E 
LE

S 
M

O
SQ

U
ES

CARRER DE SANT ESTEVE

CARRER DE SANT ESTEVE

01

05

04

02

06
03



UNDOS ARQUITECTURA, SCCL

NIF. F67906784

Carretera de Palamós, 91
17462 Bordils — Girona

undosarquitectura.cat

RETORN FINAL.

FEM PLAÇA
Procés participatiu per la 
remodelació de la plaça Major

Ajuntament de Madremanya

PUNTS D’ACORD_EIX USOS
L’eix usos va ser al que menys temps se li va poder dedicar, malgrat això, la ciutadania segueix insistint que calen 

activitats al centre de la plaça i a la zona de les grades de l’església.
 

La rectoria, reanomenat Cal Campaner, es demana que segueixi actuant com a espai de suport/magatzem a les 
activitats que poden tenir lloc a la plaça.

 
Segueix en debat la regularització de l’entrada i l’ús que els vehicles en poden fer de la plaça. Caldrà en algun 

moment aprofundir en el debat per poder aplicar les decisions en el disseny final de la plaça. 
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ACTUACIONS
_EIX USOS

01. Segueix en debat la regularització de l’entrada i 
l’ús que els vehicles en poden fer de la plaça.

02. Potenciar les activitats populars a la Plaça. 

03. Mantenir l’espai del Campaner com a magatzem i 
espai de suport de la plaça. 

04. Potenciar les grades de l’església amb 
espectacles.
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Ajuntament de Madremanya

RETORN FINAL.
Aquest retorn final és la conclusió dels diversos temes que s’han 

anat tractant durant les dues sessions obertes a la ciutadania que ha 
conformat el procés participatiu per a la remodelació de la plaça Major de 

Madremanya. 

Entre tots el temes posats en comú entre els ciutadans participants, cal 
destacar-ne dos que han generat especial debat entre els assistents. Per 

una banda, quina mobilitat i ús s’hauria de permetre als vehicles motoritzats, 
i per l’altre, quina ha de ser la reinterpretació del disseny del pou/font del 

centre de la plaça.
 

En aquest sentit, creiem que aquests dos temes caldria aprofundir-los i 
debatre’ls independentment per generar més consens. S’haurà de tenir 

especialment atenció durant el procés de disseny quan s’hagi de redactar el 
projecte executiu per la remodelació de la plaça. 
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PUNTS D’ACORD_EIX MOBILITAT
En termes de mobilitat, i com s’ha comentat a l’inici del retorn final, un dels principals temes que 

caldrà debatre amb més profunditat és la possibilitat de restringir la circulació de vehicles a la plaça 
major i limitar l’accessibilitat rodada només a càrrega, descàrrega i emergències, ja que actualment 

es permet fer ús de l’espai com a aparcament.

A l’accés 01 (Escales església) s’acorda mantenir els 3 primers graons de pedra natural que formen 
part de l’escalinata de l’església (graons històrics). Aquests es mantindran tal i com els trobem en 

l’actualitat. La resta de graons, acabats amb llosetes de color gris tipus l’entrada a l’ajuntament, es 
replantejaran per igualar les petjades i les alçades. L’acabat serà de lloses de pedra natural tipus 

els històrics, donant coherència estètica al conjunt de les grades. Es requereix la instal•lació d’un 
passamà al costat esquerre (façana) de l’escala. 

(foto 01-02, 12)

A l’accés 02 (El Corredor) es planteja la substitució de la passarel•la de pas formada per llosetes de 
color gris. S’acorda la creació d’un pas de plataforma única que permeti l’adaptació del paviment a 

les irregularitats de la roca natural (reomplir amb un material continu tipus l’accés 03 les irregularitats 
de la roca creant un pas anivellat i de fàcil accés). Serà un pas més ample i sense irregularitats 

respecte l’actual que genera problemes als usuaris que van amb carretons o cotxets. 
(foto 03-04)

A l’accés 03 (Carrer Processó) no se li planteja cap canvi respecte l’actualitat. Donat que és l’únic 
accés prou ample com per permetre el pas de vehicles (cotxes), caldrà definir amb quina freqüència i 

tipologia s’hi ha de permetre el pas d’aquests vehicles. 
(foto 05)

A l’accés 04 (Carrer Mosques superior) s’acorda la substitució de la passarel•la de pas, formada per 
llosetes de color gris, per la creació d’un pas de plataforma única sense irregularitats i amb cohesió 

estètica amb la resta del poble. La solució que s’ha d’adoptar en aquets espai hauria de ser comuna 
amb l’accés 02 (El Corrredor) i l’accés 05 (Corredor de l’església i Carrer de les Mosques inferior). 

Els 3 graons que delimiten la plaça a la intersecció amb el traçat d’aquest carrer, s’hauran d’eliminar 
per poder unificar la plaça en una única plataforma que inclogui en la seva definició formal totes les 

façanes que s’evoquen a aquest espai.
(foto 06-07)

 

A l’accés 05 (Corredor de l’Església) s’acorda mantenir els graons històrics de pedra natural ubicats 
a l’inici del recorregut. S’eliminaran els graons entremitjos del traçat per substituir-los per pendents 

uniformes. (Carrer de les Mosques inferior) es crearà una plataforma única sense irregularitats 
eliminant els graons i el paviment amb desnivells, que seran substituïts també per rampes amb 

pendents uniformes i adequades als diferents usuaris. 
(foto 08-11)01
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ACTUACIONS
_EIX MOBILITAT

Accés 01.
1.1-Conservació dels primers graons històrics. 

1.2-Col•locació de passamà.
1.3-Replanteig de graons per unificació d’alçades i 

petjades.
 

Accés 02
2.1-Substitució de passarel•la de pas i definició de 

plataforma única amb roques vistes. 

Accés 03
3.1- Redefinició de freqüència i tipologia d’accés de 

vehicles i quin ús en poden fer de l’espai de la plaça. 

Accés 04
4.1- Substitució de passarel•la de pas i definició de 

plataforma única de fàcil accés.
4.2- Substitució de les escales de sauló que 

connecten el nivell del carrer amb el nivell actual de la 
plaça. 

Accés 05
5.1- Conservació dels primers graons històrics.

5.2- Substitució de graons aïllats per rampes.
5.3- Substitució de passarel•la de pas i definició de 

plataforma única de fàcil accés.
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PUNTS D’ACORD_EIX ELEMENTS
Com hem dit a l’inici del retorn final, el pou / font genera molta diversitat d’opinions. És l’element més 

simbòlic de la plaça major i presideix el centre d’aquesta. Durant una antiga reforma de la plaça es 
va efectuar una reinterpretació que va eliminar el caràcter tradicional de pou. Hi ha veïnes i veïns que 
volen recuperar la forma tradicional d’aquest element mantenint l’ús de font i pou que tenia l’original; 
d’altres en volen una reinterpretació contemporània. Malgrat tot, la idea comuna és que l’existent no 

compleix cap de les seves necessitats i que per tant, cal repensar-lo.
(foto 01)

 
Els bancs actuals es conservaran a les mateixes posicions excepte els localitzats a la zona d’entrada 

a l’ajuntament. Es demana un conjunt de bancs integrats en l’estètica i les funcions de la plaça que 
ajudin a delimitar els espais i incloguin vegetació a la seva rodalia.

(foto 02)
 

Les paperers es volen reubicar passant del lateral de l’església a la façana principal i col•locant-ne 
una a la cantonada superior entre la plaça i el Carrer de les Mosques. Han de ser coherents amb la 
nova imatge estètica de la plaça i el poble. Es  vol que siguin de corten, amb tapa i separacions de 

reciclatge. 
(foto 03-04)

 
Pel que fa a la il•luminació es planteja disposar d’una dualitat entre els actuals focus i una nova 
il•luminació més tènue i baixa. La primera ha de servir per efectuar una il•luminació general per 

alguns esdeveniments i la segona ha de servir de manera diària per l’ús d’estada a la plaça i ha de 
ser coherent amb la nova imatge estètica de la plaça i el poble.

(foto 05) 

Es proposa la col•locació de panells explicatius de la història del municipi, amb prèvia entrevista a en 
Miquel Marqués, a les rodalies de la Plaça. Caldrà pensar quins elements històrics del poble han de 

disposar de plafons informatius, per ara es demana que en tinguin tant el pou/font com l’església.
(foto 06-07)

S’acorda eliminar l’entrada a l’ajuntament com un element desintegrat de la plaça. Es vol que 
l’entrada quedi integrada a la plataforma general i el disseny de la plaça, col•locant un únic paviment 

que resolgui els desnivells amb rampes.

Els participants han dialogat sobre la possible eliminació del gran xiprer que domina la Plaça. Els 
hi agrada la presència d’aquest verd, però es torben amb l’inconvenient de la brutícia que genera 

i les grans dimensions que té. S’acorda la col•locació de més vegetació als perímetres de la plaça 
conjuntament amb les zones de descans en forma de bancs.

(foto 08-09)

Les aigües pluvials generen grans inconvenients als usuaris de la Plaça en l’actualitat, però es 
considera que amb el canvi de paviment part de la problemàtica actual serà eliminada, però caldrà 
preveure on s’hauran d’ubicar els futurs desaigües. És per aquesta raó que es decideix no eliminar 

les gàrgoles que evoquen aigua a la plaça.
 

S’acorda que la cartellera i la bústia groga de Correus situades a la façana principal de l’ajuntament 
siguin col•locades en localitzacions alternatives. Es proposa que la bústia de Correus es relocalitzi 

a la zona del CIR i la cartellera s’utilitzi només la que torbem situada a l’entrada de l’Ajuntament pel 
Carrer de la Processó. 

El banc dels músics es mantindrà tal i com el trobem en l’actualitat.
(foto 10) 

És un element històric de la plaça que compleix amb les necessitats dels ciutadans. 
S’acorda disposar d’elements de mobiliari amb cohesió estètica amb l’entorn. A més a més, es 
demana la col•locació de nous espais de descans a la zona propera al Carrer de les Mosques, 

superior i inferior. Es demana integrar bancs de materials com el corten o la tova amb parterres de 
vegetació en els perímetres de la plaça.

(foto 11-1501
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ACTUACIONS
_EIX ELEMENTS
01-Reinterpretació del pou/font.

 
02- Els bancs

2.1- Es conserva la posició canviant la materialitat per 
cohesió amb el banc de l’església. 

2.2- S’eliminarà en funció de la nova entrada a 
l’ajuntament.

2.3- Es conserva posició i materialitat.
2.5- Nou banc amb cohesió estètica amb la resta de 

nous elements.

 03- Papereres
3.1- Entrada església paperera de corten amb 

separadors de reciclatge. 
3.2- Carrer Mosques paperera de corten amb 

separadors de reciclatge. 

04- Es mantenen els focus i s’haurà de plantejar una 
il•luminació nova més tènue independent a aquesta.

05- Ubicació de plafons d’informació històrica. 

06- Replantejar l’entrada a l’ajuntament integrant-la 
estèticament a tota la plaça.

 
07- Vegetació

 7.1- Caldrà decidir què fer amb el xiperer
7.2- Zones de vegetació actuals que es mentenen.

08 - Gàrgoles desaiguant a la plaça que es 
mantindran,caldrà pensar els desaigües del nou 

paviment de la plaça.

09 - Relocalització de bústica de Correus.

10 - Substitució de caretellera de vidre.
 

11 - Es manté el banc dels músics com l’actualitat.
 

12 - Espais escollits per localitzar-hi zones conjuntes 
de descans i vegetació. Nous bancs de corten o tova 

que integrin la creació d’un parterre amb vegetació.
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PUNTS D’ACORD_EIX MATERIALITAT
S’estableixen els límits materials de la plaça com a carrers que desemboquen en un espai central. 

És a dir, predominarà la materialitat de la plaça per sobre la materialitat dels carrers que hi arriben. La 
plaça, la seva materialitat principal, interaccionarà amb tots els immobles que hi tenen façana.

(foto 01)

El sauló serà substituït ja que aquest material genera fangs en èpoques de pluges, embossa els 
desaigües i no es còmode per la majoria d’usos que tenen o haurien de tenir lloc en aquest espai.
Aquest, serà substituït per un nou paviment format per maons de cantell tipus la plaça de Monells.

(foto 02-09)

Les llosetes que cobreixen la zona d’entrada del Carrer de la Processó i la zona d’entrada a 
l’ajuntament es volen substituir per el paviment de maons de cantell que hauria de donar cohesió 

estètica a la plaça.

Les rajoles de color gris que conformen les petjades de les escales de l’església es volen substituir 
per lloses de pedra natural iguals que les grades de l’església.

El paviment de l’esplanada de l’església és irregular i de mobilitat complicada. En aquest sentit, la 
ciutadania demana que s’aporti alguna solució que permeti regularitzar i facilitar l’accés en aquesta 

zona sense perdre les làpides que el conformen.
(foto 10)

La passarel•la de pas del Corredor es vol substituir per un paviment tipus continu que permeti 
l’adaptació d’aquest a les formes irregulars de les roques naturals. Aquest paviment es demana que 

tingui cohesió estètica i formal amb la resta de paviments del poble.
(foto 11-14

A la zona del Carrer de les Mosques superior i inferior i el Corredor de l’Església, es demana que es 
substitueixi pel mateix paviment continu que ha de donar cohesió estètica a tots els carrers del poble.

(foto 15)01
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08 ACTUACIONS
_EIX MATERIALITAT

01- Substitució de les rajoles grises per el paviment 
predominant a la plaça, maons o tova col·locada a 

cantell.

02- Substitució del sauló per un paviment de maons  
o tova de cantell. 

03-Creació de paviment continu de cohesió estètica 
del poble. 

04-Substitució de les rajoles grises per lloses de 
pedra natural.

05-Solució a les irregularitats del paviment històric. 

06-Creació de paviment continu de cohesió estètica 
del poble o solució a les irregularitats del paviment 

històric. 

07-Creació de paviment continu de cohesió estètica 
del poble. 

08 - La línia discontínua marca els límits físics de la 
plaça que ha consensuat la ciutadania.
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PUNTS D’ACORD_EIX USOS
Els participants han repetit en diverses ocasions que la Plaça necessita recuperar el seu ús d’espai 

de trobada que tenia a l’origen. Perquè això sigui possible fan falta dues accions: per un costat, 
traslladar l’ús d’aparcament que té en l’actualitat i per l’altre, traslladar algunes de les activitats que es 

fan al CIR una altra vegada al centre del poble. 
(foto 01)

Segueix en debat la regularització de l’entrada i l’ús que els vehicles en poden fer de la plaça. Caldrà 
en algun moment aprofundir en el debat per poder aplicar les decisions en el disseny final de la plaça.

(foto 02)

La rectoria, reanomenat casa del Campaner, es demana que segueixi actuant com a espai de suport/
magatzem a les activitats que poden tenir lloc a la plaça.

(foto 03)

Caldrà parlar amb el Bisbat per poder mantenir l’església oberta més sovint i que generi més trànsit 
de persona per al plaça.

(foto 04)

També caldrà reforçar el potencial de les grades-escala de l’església amb més activitats espectacle 
que permetin gaudir d’aquest espai.
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ACTUACIONS
_EIX USOS

01. Segueix en debat la regularització de l’entrada i 
l’ús que els vehicles en poden fer de la plaça.

02. Potenciar les activitats populars a la Plaça. 

03. Mantenir l’espai de Casa del Campaner com a 
magatzem i espai de suport de la plaça.

04. Mantenir l’església més oberta o accés a la clau 
fàcilment. (Es parlarà amb el Bisbat per estudiar-ne la 

viabilitat)  

05. Potenciar les grades de l’església amb 
espectacles.


