
PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA REFORMA 
D’UN TRAM DEL CARRER SANT ANDREU

Perquè hi vivim, 
perquè hi treballem, 
perquè hi comprem, 
perquè ens el sentim nostre…

(entre el carrer de l’Església i el carrer Pilar Moret)

Tots tenim un motiu

per opinar.

Com ha de ser el carrer 

de Sant Andreu?

Perquè hi vivim, 
perquè hi treballem, 
perquè hi comprem, 
perquè ens el sentim nostre…



PRESENTACIÓ
Aquest quadern que teniu a les mans forma part del procés participatiu  per a la reforma 
d’un tram del carrer Sant Andreu, aquell comprès entre el carrer de l’Església i el carrer 
Pilar Moret.

El carrer Sant Andreu és una de les principals vies de circulació del municipi i fins fa poc, 
amb l’entrada en funcionament de la variant de la carretera C-66, un dels principals 
eixos de comunicació comarcal. Actualment però, tot i existir aquesta variant, molts 
conductors utilitzen encara el carrer Sant Andreu com a via de pas i de comunicació.

La voluntat de l’Ajuntament de Porqueres és de recuperar el carrer Sant Andreu perquè 
aquest es converteixi en un carrer més de l’entramat urbà del municipi i perdi la funció 
d’eix de comunicació comarcal.

Els professionals que estan treballant en aquest projecte han dissenyat una proposta 
que aquí us presentem i que respon a criteris tècnics i normatius. 

Abans però de tirar endavant el projecte l’Ajuntament de Porqueres està molt interessat 
en conèixer l’opinió dels veïns i veïnes del municipi.  

El procés participatiu per a la reforma d’aquest tram del carrer que aquí us presentem 
dóna continuïtat als treballs iniciats el 2007 quan, abans de presentar l’avantprojecte 
de remodelació del carrer a la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la 
Generalitat de Catalunya, vam convocar diverses reunions amb els veïns i veïnes per tal 
de conèixer la vostra opinió. Ara us fem arribar aquest  qüestionari per tal que pugueu 
reflexionar sobre les modificacions urbanístiques que planteja el projecte i perquè 
hi pugueu aportar la vostra opinió al respecte.  Els resultats que s’obtinguin d’aquest 
qüestionari es treballaran amb més profunditat mitjançant tallers participatius. Les 
conclusions, tan del qüestionari com dels tallers, s’incorporaran, en la mesura del 
possible, en el projecte final de reforma del tram del carrer Sant Andreu.

Salvador Ros i Reig
Alcalde de Porqueres



PER QUÈ CAL REFORMAR  
AQUEST TRAM DEL CARRER  
SANT ANDREU?
El carrer Sant Andreu no ha estat mai urbanitzat del 
tot. A mesura que el poble de Mata anava creixent la 
reforma de l’antiga travessia de la carretera c-150a 
ha anat quedant com l’assignatura pendent, atesa la 
complexitat de la reforma i els costos que implica.

La titularitat del carrer Sant Andreu és encara avui 
de la Generalitat de Catalunya. El Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya s’ha compromès però a cedir aquesta 
via al municipi de Porqueres convertint-se així en un 
carrer urbà, objectiu que l’Ajuntament de Porqueres 
perseguia d’ençà la inauguració de la variant de 
Banyoles.

FINANÇAMENT DEL PROJECTE
El projecte de remodelació es finançarà amb les 
aportacions següents:

Generalitat de Catalunya

Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC)   
300.000,00 €

Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques
408.000,00 €

Ajuntament de Porqueres   

289.105,92 €

COST TOTAL DE LES OBRES (per contracte) 
997.105,92 €

Atesa la importància i l’interés general d’aquesta 
via no s’aplicaran contribucions especials als veïns i 
veïnes per al finançament d’aquest projecte.

QUAN S’INICIARAN LES OBRES?
Està previst que les obres comencin a mitjans de l’any 
vinent, el 2010, i tindran una durada aproximada de 
sis mesos.

S’intentarà en la mesura del possible minimitzar les 
molèsties que aquestes obres puguin ocasionar als 
veïns i veïnes.

COM PODEU FER-NOS ARRIBAR 
LA VOSTRA OPINIÓ?
El procés participatiu per a la reforma del tram del 
carrer St. Andreu comprès entre el carrer de l’Església 
i el carrer de Pilar Moret preveu recollir les vostres 
opinions a través del qüestionari que trobareu adjunt 
a aquest full informatiu, podeu retornar-lo omplert a 
les urnes que s’han disposat al Centre Cívic , al Casal de 
la Gent Gran, al Pavelló i a l’Ajuntament de Porqueres.

A més de conèixer les vostres opinions a través del 
qüestionari també organitzarem tallers participatius 
per debatre amb més profunditat aquells temes que 
més preocupin als veïns i veïnes del carrer St. Andreu.

Els tallers es faran en una data encara per concretar 
entre els mesos de novembre i desembre. Per tal de 
poder-hi participar caldrà que ompliu oportunament 
la butlleta d’inscripció adjunta.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT 
PARTICIPAR?
• Perquè aquest és el vostre municipi, perquè hi viviu i 

hi treballeu, i ningú millor que vosaltres pot decidir 
el futur del municipi.

• Perquè les opinions que no es recullin en aquest 
procés participatiu no podran ser tingudes en 
compte a l’hora de decidir les característiques finals 
del projecte.



Ajuntament de Porqueres
www.porqueres.cat


