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1.- INTRODUCCIÓ 

 

L’Ajuntament de Maçanet de la Selva preveu engegar un projecte de millora de la Pista 

Jardí. L’equipament ha esdevingut, al llarg dels anys, un punt de trobada de la ciutadania 

del municipi i espai principal dels actes culturals, socials i esportius del municipi. Aquest 

espai, construït l’any 1949, és un dels elements patrimonials més emblemàtics del nucli 

de Maçanet. La seva construcció va ser promoguda per l’entitat Societat Recreativa Unió 

Maçanetenca i feta amb obra gratuïta dels mateixos vilatans. Ha estat sempre un 

exemple de la solidaritat i germanor dels maçanetencs i maçanetenques. 

 

És en aquest context on l’Ajuntament ha decidit dinamitzar un procés participatiu amb 

la voluntat de recollir opinions ciutadanes abans de definir de forma específica el 

projecte de millora, amb l’objectiu de complementar-lo i enriquir-lo. Els resultats que 

se’n derivin seran traslladats a l’equip encarregat d’elaborar-lo. 

 

El projecte de millora parteix de 4 premisses inicials: 

- Voluntat de recollir opinions ciutadanes abans de definir de forma específica el 

projecte de millora, amb l’objectiu de complementar-lo i enriquir-lo. 

- Conservació de l’essència de l’equipament pel seu valor històric i patrimonial. 

- Aposta per la polivalència, amb la finalitat de facilitar més usos que els actuals. 

- Voluntat de millorar la integració l’equipament amb el seu entorn immediat 

 

El procés s’estructura a través dels següents canals d’informació i participació:  

- Sessió informativa presencial adreçada a experts i referents històrics 

- Sessió informativa virtual oberta a tota la ciutadania  

- Enquesta ciutadana  

- Sessió deliberativa amb experts i referents històrics del municipi 

- Jornada participativa presencial oberta a tota la ciutadania 

-  

El present document presenta un buidatge de resultats derivat de la sessió deliberativa 

amb experts i referents històrics. 
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2.- INFORMACIÓ BÀSICA DE LA SESSIÓ DELIBERATIVA  

 

DEBAT AMB EXPERTS I REFERENTS HISTÒRICS 

DATA: dimarts 16 de novembre de 2021. 

HORA D’INICI: 18.00 h    

DURADA: 2 hores 30 minuts  

LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva 

NOMBRE PARTICIPANTS: 9 

DINAMITZACIÓ: Consultoria Neòpolis 

 

OBJECTIUS GENERALS DE LA SESSIÓ DELIBERATIVA 

❖ Generar un debat amb referents històrics del municipi per tal que el seu bagatge 

i coneixement històric de l’equipament enriqueixi el procés participatiu. 

❖ Garantir el dret dels i les participants a estar informats i ser consultats sobre el 

futur projecte de reforma de la Pista Jardí de Maçanet de la Selva. 

❖ Recollir valoracions i criteris de les persones assistents respecte diferents àmbits 

vinculats amb el projecte de reforma, que seran presos en consideració a l’hora 

de desenvolupar la millora de la Pista Jardí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treball en grups durant la sessió deliberativa (16/11/2021)  
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ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ DELIBERATIVA: 

 

Hora Acció Responsables 

18:00 a) Benvinguda.  * Check in 

* Paraules inicials de benvinguda a càrrec 

de Natàlia Figueras (Alcaldessa) i Xavier 

Xarbau (Regidor d’Urbanisme) 

18:05 c) Introducció:  

* Informació general el procés participatiu  

* Objectius de la sessió deliberativa  

* Exposició dels principals resutats de 

l’enquesta ciutadana de diagnosi 

* Neòpolis 

18:15 d) Divisió dels participants en grups (x3)   * Neòpolis 

18:20 e) Inici de la deliberació:  

- Treball de debat en subgrups (amb 

disposició de plànol i gràfiques de resultats 

de l’enquesta) 

 

* Dinamització: Neòpolis 

* Âmbits de debat: Usos / 

Característiques estructurals / Entorn 

immediat  

 

19:40 f) Recollida d’aportacions ciutadanes en 

plenari 

* Neòpolis  

 

20:30 

 

f) Agraïments i cloenda de la sessió * Neòpolis  

 

 
LLISTAT DE PARTICIPANTS 

Martí Fors 

Juli Campeny 

Antoni Planas 

Tomàs Reyner 

Josep Sais 

Benjamí Pons 

Salvador Roca 

Simon Serra 

Narcís Gispert  
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GUIONS DE TREBALL ENTREGATS ALS GRUPS DE DEBAT 

 
A partir de les vostres opinions i coneixements en tant que ciutadans/es, genereu un debat de grup per 
traslladar-nos comentaris i reflexions compartides sobre diferents àmbits vinculats amb el futur projecte 
de reforma de la Pista Jardí:  
 

1.- USOS DE LA PISTA JARDÍ 
Es parteix de la voluntat d’ampliar els usos de la Pista Jardí a través del projecte de reforma:  

 Valoració general sobre la voluntat d’ampliar usos. 

 Tipologia d’usos: quins usos creieu que són més rellevants i necessaris de promoure a 

l’equipament? 

 Opinió i reflexions sobre els usos no regulats (ús lliure – pista oberta) 

 Opinió i reflexions sobre els usos socials i cívics de l’entorn immediat  

 Altres aportacions respecte els usos 

 
2.- CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS DE LA PISTA JARDÍ 
Es parteix de la voluntat de mantenir l’arquitectura i l’estètica essencial de la Pista Jardí: 

 Llotges: caldria preveure ampliacions específiques/puntuals per incrementar l’aforament? Cal 

mantenir les llotges? Altres comentaris. 

 Escenari i vestuaris (la premissa és que es mantenen arcades): que en fem d’aquest espais? Cal 

mantenir-los? Cal reubicar-los? Altres comentaris.  

 Bar i Banys: Cal mantenir-los? Cal reubicar-los? Altres comentaris.   

 Pista central i carpa: Caldria cobrir la pista? Si es cobreix ha de ser una cobertura fixa o 

eventual? Altres comentaris 

 
3.- ENTORN IMMEDIAT DE LA PISTA JARDÍ 
Es parteix de la voluntat de disposar d’un entorn agradable i integrat a l’equipament, amb millores que 

permetin recuperar el concepte “Jardí”:  

 Mobilitat => Opinió, comentaris, suggeriments, valoracions sobre la possibilitat de vianalitzar 

la Travessera Pista i l’Avinguda Catalunya fins la rotonda (la intervenció suposaria la supressió 

de places d’aparcament). 

 Accessibilitat => Com tractar l’accés, les entrades a l’equipament? Ha de ser molt accessible i 

permeable (entrar a tot hora i oberta – tractament a mode de plaça)?, o cal regular amb 

horaris i delimitar físicament les entrades (a mode d’equipament tancat)? 

 Elements urbanístics => Mitjançant el projecte de reforma caldria millorar l’enllumenat 

(especialment per evitar zones fosques per qüestions de seguretat), millorar el paviment de 

l’entorn immediat (per facilitar l’accessibilitat) així com adaptar i millorar la vegetació, l’arbrat 

i el mobiliari urbà.  

 - Opinió, comentaris, suggeriments, valoracions, matisos al respecte. 
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PLÀNOL ENTREGAT ALS GRUPS DE TREBALL 

 
Per tal de facilitar la deliberació , i de reforçar aportacions en el cas que es considerés 

oportú es va entregar un plànol a cada un dels grups de treball: 
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3.-  BUIDATGE DE RESULTATS  

 

Tot seguit es presenten el conjunt d’aportacions recollides durant la sessió deliberativa 

amb referents històrics. Les valoracions i opinions exposades durant la dinàmica, així 

com els resultats derivats de l’enquesta en línia i de la Jornada Participativa oberta a 

tota la ciutadania, seran analitzats i es tindran en compte durant el procés de definició 

del futur projecte de millora de la Pista Jardí  

 

Durant la sessió les persones assistents es van subdividir en 3 petits grups de debat i 

se’ls hi va plantejar que, a partir de la informació presentada sobre els resultats de 

l’enquesta i dels seu bagatge i coneixements en tant que referents històrics de Maçanet, 

consensuessin aportacions compartides en relació a les qüestions plantejades al guió de 

treball.  

 

Per a cada àmbit de debat s’exposen les aportacions traslladades ordenades segons el 

guió de treball entregat als grups, a partir del qual es va estructurar la deliberació. Es 

tracta de garantir el dret dels i les participants a que quedi constància escrita de les 

reflexions expressades 
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3.1.- SOBRE ELS USOS DE LA PISTA JARDÍ 

 

VALORACIÓ GENERAL SOBRE LA VOLUNTAT D’AMPLIAR USOS 

- De forma unànime els tres grups de debat expressen estar d’acord amb preveure 

i promoure una ampliació d’usos de l’equipament. 

TIPOLOGIA D’USOS A PROMOURE 

- Es considera que cal apostar per la polivalència promovent i facilitant usos 

diversos: 

o Promoure tots aquells usos culturals i esportius que es puguin 

desenvolupar a la Pista Jardí. 

o Facilitar usos culturals, lúdics, esportius, balls de saló, teatre, concerts, 

patinatge, twirling, etc.  

o És important recuperar la funció social i de punt de trobada de la Pista 

Jardí 

- En tot cas, s’emfatitza que els usos lúdic-culturals són els originaris de la Pista 

Jardí. En aquest sentit es considera que: 

o Cal prioritzar la polivalència per adaptar-se a les necessitats actuals i 

futures del municipi, però cercant l’equilibri i donant prioritat als usos 

lúdic-culturals. 

SOBRE ELS USOS NO REGULATS 

- De forma unànime els tres grups consideren que els usos de la Pista Jardí  han 

de ser polivalents, però regulats. 

o La pista hauria d’estar tancada, i gestionada per alguna figura de 

conserge o per un possible responsable de la concessió del bar. 

o Oberta de dia i tancada de nit. Seria necessari un/a conserge 

o Demanar permís per a fer-ne ús: “que es pugui utilitzar fàcilment, però 

de forma controlada”. 
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USOS SOCIALS I CÍVICS DE L’ENTORN IMMEDIAT 

 

- Existeix un consens generalitzat respecte la necessitat de comptar amb un 

entorn immediat que s’adapti a la funció de “lloc de trobada social” que ha 

d’exercir la Pista Jardí: 

o Hauria de ser entès com un lloc de trobada (que a hores d’ara no existeix 

al poble). 

o Els usos de l’entorn han d’estar relacionat amb la funció social que ha 

d’exercir l’equipament, pacificat, amable, amb serveis i enjardinat. 

o Funció social. El poble ha pivotat cap aquella zona i ha d’esdevenir una 

zona relacional i comunitària. 
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3.2.- SOBRE LES CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS DE LA PISTA JARDÍ 

 

LLOTGES 

- De forma gairebé unànime la majoria de participants es decanta a favor de 

mantenir les llotges. Un dels grups planteja, alhora, que caldria ampliar-les a 

nivells diferenciats. 

o DISSENS: Una de les persones participants considera que les llotges són 

classistes i que es podria contemplar l’opció de ser substituïdes per 

grades amb seients per adaptar-se als nous temps i a les necessitats de 

futur. 

 

ESCENARI I VESTUARIS 

- En relació a l’escenari es considera que caldria aprofitar el projecte de reforma 

per a centrar-lo: 

o Un dels grups planteja que és necessari disposar d’un escenari centrat 

però també més ampli: per aconseguir-ho es planteja estudiar l’ampliació 

d’una arcada sentit nord, per guanyar espai d’escenari i serveis (wc, 

vestuaris). Aquest fet comportaria deixar l’escenari centrat. El grup 

també creu que el bar no és necessari (veure plànol) 
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o Un altre grup també planteja allargar la pista pel nord, fent recular els 

arcs i afegint-ne una altra al costat de l’escenari. Així també es guanyaria 

espai de pista per a la pràctica esportiva. Alhora, ubicar els vestuaris i els 

banys a cada costat de l’escenari (o estudiar la possibilitat de fer-los 

soterrats). La proposta del grup plateja eliminar l’edificació del bar (veure 

plànol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o L’altre grup matisa que si l’escenari s’amplia l’escenari cal cercar 

solucions per la “part del darrera”: si es reubiquen vestuaris es poden 

tenir els arcs oberts i no cecs. En tot cas, el grup te dubtes sobre on ubicar 

els vestuaris. 

 

NOTA: La proposta de dos dels grups d’allargar la Pista Jardí sentit nord genera una 

discussió en relació a les arcades. Es reconeix que, donat que estan protegides com a bé 

patrimonial, no es sap si aquest tipus d’intervenció seria possible 
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BAR I BANYS 

- Es traslladen opinions divergents en aquest sentit: 

o Dos dels grups creuen que el bar no és necessari. En canvi els banys sí, 

però reubicats. 

o L’altre grup, en canvi, considera que cal mantenir el bar per la funció 

social que caldria que exercís la Pista Jardí (gestionat amb concessió). 

Fora bo que el bar estigués integrat a l’equipament, i no a part. 

 

PISTA CENTRAL I COBERTURA 

- Existeix un acord general respecte la necessitat de cobrir la pista. En tot cas, els 

grups divergeixen a l’hora de plantejar com fer-ho: 

o Dos dels grups serien partidaris d’algun tipus de cobertura que permeti 

cobrir i descobrir: 

▪ És imprescindible cobrir la pista totalment. Podria fer-se amb una 

cúpula retràctil que permeti l’obertura. 

▪ Construir una teulada en forma de rectangle deixant una part 

central oberta que es pugui cobrir i descobrir 

o L’altre grup, en canvi, es partidari de cobrir la pista de forma permanent, 

i d’instal·lar-hi plaques solars per satisfer de forma sostenible les 

necessitats energètiques de l’equipament. 

- Un dels grups també considera que seria interessant preveure tancaments 

laterals amb persianes per a un major tancament quan sigui necessari (i sempre 

veient les arcades). 
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3.2.- SOBRE L’ENTORN URBANÍSTCI IMMEDIAT DE LA PISTA JARDÍ 

 

MOBILITAT 

- La majoria de participants (2 grups de 3) es mostra favorable a pacificar l’entorn, 

convertint la Travessera de la Pista i l’Avinguda Catalunya (fins la rotonda) en 

carrers amb prioritat per a vianants, i suprimint les places d’aparcament actuals: 

o Es pot plantejar una vianalització ja que es disposa de places 

d’aparcament properes. 

o Pacificar l’entorn promouria majors hàbits de mobilitat a peu 

(sostenibilitat i salut) i incrementaria la funció social de la zona. 

L’experiència arran de la Covid-19 és un bon precedent. A més, es disposa 

de places d’aparcament properes. 

- L’altre grup, en canvi, considera que no és necessari intervenir:  

o Maçanet no és Barcelona, la zona actual no genera problemes 

d’inseguretat donat que no és un lloc de pas de molts vehicles, el municipi 

no pateix problemes de contaminació i les places d’aparcament faciliten 

la dinamització comercial.  

 

ACCESSIBILITAT 

- Sobre com tractar l’accés a l’equipament i la seva permeabilitat es recullen les 

següents aportacions: 

o Cal garantir l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda (PMR) 

o Els entorns han de ser permeables / oberts 

o Accés regulat amb horaris i permisos (a través de conserge i/o 

encarregat) 

o L’equipament s’ha de poder tancar.  
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ELEMENTS URBANÍSTICS 

- En relació als elements urbanístics que configuren l’entorn immediat de la Pista 

Jardí existeix un acord generalitzat sobre la idoneïtat de millorar-lo a través del 

projecte de millora, i sobre la necessitat de recuperar elements històrics i del 

passat: 

o Cal enllumenar adequadament tota la zona. 

o Convé un paviment que faciliti la mobilitat (“de bon transitar”). 

o La vegetació també ha de ser adequada (l’arbrat actual malmet 

l’estructura), i ha de permetre recordar els orígens de la Pista Jardí amb 

flors com els rosers, per exemple. 

o Cal assegurar que hi ha el mobiliari necessari (bancs, papereres, etc.) 
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4.-  ALGUNES IMATGES DE LA SESSIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


