RESUM DE RESULTATS PROCESSOS PARTICIPATIUS PREVIS I TEMES A TRACTAR EN PROCÉS
ACTUAL
DIAGNOSIS PRÈVIES
ESPAI PÚBLIC

-

La disponibilitat de molts parcs fa
que sovint estiguin buits.

-

Manca espai per vianants

-

Cal espais individuals i discrets
per l'atenció dels assistents
socials.

-

-

Són necessaris espais de
socialització i en particular espais
d'integració laboral.
Hi ha alguns atractius locals a
potenciar com la basa de Can
Domenjo o la xarxa de camins,
Passeig fluvial i la ronda

PROPOSTES PRÈVIES
-

Priorització de l'espai públic i d’una
Plaça Major, unificant equipaments i
serveis i punt comú dels barris.

QUÈ ES POT TRACTAR AL PROCÉS
ACTUAL
-

Caràcter carrer “Major”.
Continuïtat o no.

-

Caràcter de la plaça. Mida plaça
central / altres espais de
trobada. Usos en l’espai lliure.

-

Prolongació del C/Folch i Torres
com un nou carrer comercial

-

Espai públic amable. Pensat per a
totes les persones i afavoridor de la
relació social

-

Caràcter dels carrers: voreres o
plataforma? Velocitat 30. Amb
aparcament o sense?

-

Connexió nucli antic‐riu. Passeig
rambla. Unió amb l'Aliança. Accés
amb la nova plaça

-

Il·luminació i mobiliari.

-

Transport públic: estació
intercanvi.

-

Reserva aparcament espai
públic. Formes de disposició?
Oferta?

-

Verd urbà. Arbrat de carrers.

-

Entorn adaptat a persones amb
mobilitat funcional ( no pot no
ser-ho)

-

Integració del torrent Merdanç i el
riu Tenes com a espai verd urbà i eix
de comunicació entre el riu i el nucli
antic.

-

Més arbres, més zones enjardinades
i més espais verds al costat de les
masies i al costat del riu.
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DIAGNOSIS PRÈVIES
EQUIPAMENTS

-

El carrer Folch i Torres és un eix
cívic on es concentren els
equipaments cívics municipals i
que es conjuga amb una

-

Aliança rehabilitada

-

Mercat municipal.

-

Necessitat d'un Equipament
flexible d’usos múltiples amb una
sala polivalent gran i alguna de
mitjana. Aquest espai ha de
disposar d'escenari i equip de so.

-

Apareix el tema del tanatori
municipal i el Banc dels aliments.

-

Gestió tributària es realitza des de
la diputació. Servei de recollida
residus i neteja urbana la fa el
propi ajuntament 1.500 m2. La
brigada ocupa 1.000 m2 i
treballen 25 persones. Guardia
urbana ocupa 500 m2. Té unes
especificitats concretes.
Vestidors, cuina, parc mòbil,
detinguts, comunicacions,...

-

-

Edifici ajuntament: Cal una sala
de plens accessible i amplia,
l'actual no permet tenir públic
Sorgeix també la reivindicació
d'un espai de museu, vinculat als
temes de tradició local (tema
agrari, motos, ...)

PROPOSTES PRÈVIES
-

L'Ajuntament es trasllada a la nova
Plaça Major i l'edifici que ara ocupa
l'Ajuntament es converteixi en una
àrea bàsica de salut. Un grup polític
proposen el nou Ajuntament a la
zona sud, ocupant l'Institut en el cas
que aquest es faci de nou, al final del
C/Folch i Torres. Un altre grup
polític proposa l'Ajuntament a
l'actual biblioteca per ser un dels
edificis mes representatius del
poble.

-

Cal fer escoles noves perquè el
creixement de la població així ho
necessita

-

Demanen que el Centre Mèdic sigui
més accessible

-

Cal repensar la localització mercat i
afrontar la manca de restaurants

-

Un espai per joves/centre joves

-

Can Malé: per uns ha de ser el Back
Office municipal, per altres hauria
de ser més comercial, per altres ha
de servir per evitar lloguers i per
tant millorar les finances municipals.

-

Can Malé: Destinar espais per
restauració, hotel, residència,
colònies, Convencions, formació
permanent, Exhibició, Col·leccions
compartides, exposicions itinerants,
Mercat modern, Vivers empreses,

QUÈ ES POT TRACTAR AL PROCÉS
ACTUAL
-

Necessitats i demandes,
potencialitats?. Us exclusiu o
compartit?. Agrupats o
dispersos?
. Esportiu
. Juvenil
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coworking. Crear un hotel d'entitats.

-

Piscina coberta

-

Espai esportiu, en particular gimnàs i
sales d'activitat esportiva

3

RESUM DE RESULTATS PROCESSOS PARTICIPATIUS PREVIS I TEMES A TRACTAR EN PROCÉS
ACTUAL
DIAGNOSIS PRÈVIES
MOBILITAT

-

Difícil accessibilitat al centre i a
Can Malé. S'exposa que el centre
es una travessia per la que no es
pot passejar (no té voreres, no es
segura, no es còmode). La gent
voreja el centre i no passa pel
centre.

-

Manca al centre d'accés des de
les urbanitzacions.

-

Cal un accés més directe des dels
Instituts i des de la carretera i es
destaca el perill de la circulació al
voltant de les escoles.

-

Dependència absoluta del cotxe.

-

Descongetstió del trànsit en certs
punts és una prioritat, no sols per
eficiència sinó també per
seguretat vial.

-

Els transport públic es un tema
important i també l'Estació
d'autobusos. Destaca el tema del
bus exprés i per tant el tema del
park&ride i d'una nova estació
d'autobusos. D'alguna manera la
nova centralitat hauria d'estar
vinculada a aquesta qüestió.

PROPOSTES PRÈVIES
-

Pacificació de l'actual travessia,
mitjançant la pacificació del trànsit.
Velocitat '10. amb prioritat per a
vianants i transport públic. Reducció
del trànsit de pas i pacificació del
trànsit intern.

-

Buscar alternatives per desviar
perimetralment el trànsit de pas i la
circulació intensa

-

Sistema planificat d’aparcaments per
reduir trànsit al centre: Construcció
d'un aparcament subterrani a la nova
Plaça Major, amb accés des de fora
de la plaça i varis aparcament
perifèrics dissuasius en l’entorn del
centre.

-

Xarxa de vianants i ciclista que
integri el nou Lliçà Centre i l'accés al
barris prioritzant els eixos cívics i
comercials.

-

Estacions intermodals al nou Centre
per una bona xarxa de transport
públic intra e inter Lliçà d'Amunt

QUÈ ES POT TRACTAR AL PROCÉS
ACTUAL
-
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DIAGNOSIS PRÈVIES
HABITATGE

PROPOSTES PRÈVIES
-

Creació d'habitatge social
diversificat

-

Edificis ben pensats amb criteris
sostenibles.

-

Regular les característiques de
l'habitatge (façanes, tipologia,
materials,...)

QUÈ ES POT TRACTAR AL PROCÉS
ACTUAL
ACTIVITATS:
-

Residencial: Habitatge social i
regim de tinença. Tipus, mida,
etc. Localitzacions.

-

Diversitat tipològica.
Unifamiliars, plurifamiliars,
apartaments (proporcions)

-

Residencial comunitari.

ARQUITECTURA:
-

Intervenció en l’edificació.
Caràcter del espai/ paisatge
urbà: Tipologies de façanes
dels edificis (textures/
materials). Balcons i galeries.
Composició formal. Patis
interiors d’illa i espais lliures de
parcel·la: obligació d’arbrat i
drenatge? Usos possibles.
Tanques. Alineacions i
retranquejos.

-

Volumetries. Alçada mitjana
edificis.

-

Altres genèrics: reserves
aparcament privat, disposició
de rampes (guals). Edificis d’us
exclusiu
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DIAGNOSIS PRÈVIES
ACTIVITATS
ECONÒMIQUES

PROPOSTES PRÈVIES

Sorgeix la demanda d'espais de
formació permanent i promoció
econòmica. Espais estudi / co‐
working

-

Polígon Industrial integrat però no
contaminant.

-

Nou Eix comercial

Es reivindica la cooperació
públic‐privat i comptar amb el ja
existent al poble.

-

Donar un impuls a la tradició agrària

-

Prolongació del C/Folch i Torres
com un nou carrer comercial

-

Mango fa el seu propi outlet, seria
interessant que estigui integrat al
poble d'alguna manera

-

-

Necessitat d'ampliar usos i
fomentar l'activitat al polígon de
la zona sud integrant activitats de
caràcter industrial‐comercial

Cal fomentar el centre com a un punt
de referència i trobada. Ha de tenir
comerç, llocs esbarjo, espais de
restauració.

-

-

QUÈ ES POT TRACTAR AL PROCÉS
ACTUAL
-

Activitat econòmica: Baixos
comercials, on?, quines
característiques?. Usos
compatibles. Usos prohibits.
Locals oci? Restauració?
Comerç agrupat, alineat? Amb
preferència? Exclòs
explícitament?

-
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DIAGNOSIS PRÈVIES
PATRIMONI

DIMENSIONS
URBANES –
CRITERIS
URBANS

-

Reclamen la necessitat de
recuperar el nucli urbà com a
referència.

PROPOSTES PRÈVIES

QUÈ ES POT TRACTAR AL PROCÉS
ACTUAL

Identitat i patrimoni: Potenciar els
valors arquitectònics de Lliçà, com
l’església, la Sagrera, Can Puig, Can
Francí...

-

Masia Can Franci (institucional?)

-

Masia Can Gonaya
(esportiu/Juvenil)

-

Cal promocionar la ciutat i potenciar
les activitats singulars (24h
motos,...).

-

Masia zona pàrquing aliança

-

Cal crear elements d'atracció i
optimitzar l'ús de les dotacions
existents, integrar‐les

-

Criteris d’estructura i encaix.
Continuïtats
i
discontinuïtats.
Zonificació / equidistribució.
Criteris d’ordenació i volumetria.
Disposició dels edificis: relacions.
Alineació i volumetria. Tipologia
edificis.
Dominis.
Distancies.
Parcel·lació. Ordenació.
Criteris i paràmetres a regular.
Normes i ordenances.
-

Espai públic, vitalitat e
infraestructures. Xarxes.
PUBLIC.

-

Dotacions i servei públic.
PUBLIC-PRIVAT

-

Activitat i aprofitaments. Usos
del sol. PRIVAT.
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