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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 Jornada 

Participativa presencial oberta a tota la ciutadania. 
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2.- INFORMACIÓ BÀSICA DE LA JORNADA PARTICIPATIVA 

 

JORNADA PARTICIPATIVA OBERTA A TOTA LA CIUTADANIA 

DATA: dijous 18 de novembre de 2021. 

HORA D’INICI: 19.30 h    

DURADA: 2 hores   

LLOC: Teatre La Societat de Maçanet de la Selva 

NOMBRE PARTICIPANTS: 50 

DINAMITZACIÓ: Consultoria Neòpolis 

 

OBJECTIUS GENERALS DE LA JORNADA PARTICIPATIVA 

❖ Generar un debat amb veïns i veïnes del municipi per tal que les seves opinions 

en tant que usuaris de l’equipament enriqueixin 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment de debat de 5 dels 8 grups de treball configurats durant la Jornada Participativa  (18/11/2021) 



 

5 
 

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ DELIBERATIVA: 

 

Hora Acció Responsables 

19:30 a) Benvinguda.  * Check in 

* Paraules de benvinguda i explicació 

general del projecte a càrrec de 

Natàlia Figueras (Alcaldessa) i Xavier 

Xarbau (Regidor d’Urbanisme) 

19:45 c) Introducció:  

* Informació general el procés participatiu  

* Objectius de la sessió deliberativa  

* Exposició dels principals resultats de 

l’enquesta ciutadana de diagnosi 

* Explicació d ela metodologia de treball 

* Neòpolis 

20:00 d) Divisió dels participants en grups (x8)   * Neòpolis 

20:05 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  

 

21:30 

 

f) Agraïments i cloenda de la sessió * Neòpolis  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Paraules inicials de benvinguda i explicació general del projecte a càrrec de Xavier Xarbau, Regidor d’Urbanisme 
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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 Jornada 

Participativa presencial oberta a tota la ciutadania. Les valoracions i opinions exposades 

durant la dinàmica, així com els resultats derivats de l’enquesta en línia i de la sessió 

deliberativa amb referents històrics, 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 8 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 coneixement de l’equipament en tant que ciutadans de Maçanet de la Selva, 

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 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 8 grups de debat expressen estar d’acord amb preveure i 

promoure una ampliació d’usos de l’equipament. Amb l’objectiu de: 

o Aprofitar més l’equipament tot l’any. 

o Donar-li més vida. 

o Oferir un espaI a l’esport, la cultura i les entitats. 

TIPOLOGIA D’USOS A PROMOURE 

- Els grups de debat coincideixen a l’hora de plantejar usos de caràcter polivalent: 

o  Fonamentalment es fa referència a usos de caràcter lúdic-culturals: 

▪ Per descongestionar d’altres espais municipals. 

▪ Es plantegen activitats com: classes de ball, fires d’artesania i/o 

gastronomia, concerts, teatre, cinema, conferències, actes de la 

festa major o mercats. 

▪ En aquest sentit també es considera que cal facilitar-hi el 

desenvolupament d’activitat de les entitats de Maçanet (assajos 

o esdeveniments organitzats per associacions). 

▪ Un dels grups planteja la possibilitat de promoure activitats 

adreçades a joves de 13 a 18 anys durant les tardes. Mitjançant la 

figura d’un/a educador/a de carrer i mitjançant tallers de caràcter 

formatiu-educatiu. 

o També s’esmenta de forma significativa la idoneïtat de promoure-hi usos 

de caràcter esportiu: 

▪ Han de ser més puntuals que els usos cultural i lúdics. 

▪ Preferentment activitats esportives no competitives, practicades 

per mainada. 
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SOBRE ELS USOS NO REGULATS 

- De forma unànime tots els grups de debat consideren que la Pista Jardí ha d’estar 

a disposició de tothom, però que esdevé clau regular els usos (per evitar usos 

incívics). 

- 6 dels 8 grups de debat va més enllà i reflexiona sobre com gestionar la regulació: 

o 3 grups de debat serien partidaris de prioritzar activitats organitzades a 

través d’un horari predeterminat:  

▪ Amb un cartell i sancions si s’incompleix. 

▪ Preveient algun tipus de tancament per evitar l’accés fora d’horari 

o 3 grups de debat consideren que caldria regular els usos mitjançant una 

figura encarregada: educador de carrer o conserge, que eviti usos lliures 

descontrolats. 

 

USOS SOCIALS I CÍVICS DE L’ENTORN IMMEDIAT 

 

- Els grups de debat són partidaris de comptar amb un entorn apropiat que faciliti 

el desenvolupament d’activitats més enllà de la pista. Es recolza, doncs, l’opció 

de facilitar altres activitats lligades a la Pista Jardí i consolidar la zona com un 

punt de trobada i activitat social. 

- En aquesta línia els grups traslladen diferents aportacions centrades en les 

característiques que hauria de tenir l’entorn immediat per facilitar aquesta 

funció: 

o Quan el bar està tancat es podria aprofitar “el patí” amb bancs. A més, a 

l’entorn immediat del bar podria estar cobert, per tal que els dies de pluja 

es pugui consumir i anar al bany. 

o L’entorn hauria d’estar enjardinat, amb bancs, etc., per facilitar l’estada. 

o Amb l’entorn pacificat es facilitaria el passeig, seure a les terrasses dels 

bars i l’organització d’activitats vinculades amb la Pista Jardí (un dels 

grups apostaria per pacificar la zona només quan hi hagi actes). 

o S’hauria de promoure l’aprofitament del bar fent que les entitats del 

poble en puguin fer un ús cívic (sense interferir als negocis de l’entorn). 
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3.2.- SOBRE LES CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS DE LA PISTA JARDÍ 

 

LLOTGES 

- La majoria de grups de debat (6 de 8) considera que caldria repensar el concepte 

i format actual de les llotges, i apostar per estructures mòbils. Les aportacions 

en aquest sentit són les següents: 

o Amb l’eliminació de les llotges es guanyaria molt d’espai. De cares a 

esdeveniments amb públic es podrien posar grades desmuntables. 

Remarquem l’eliminació de les llotges de l’esquerra de l’escenari, sense 

visibilitat. 

o Llotges d’obra, no. Quan sigui necessari utilitzar grades de posar i treure. 

o Apostar per estructures mòbils, conservant l’alçada per tal de facilitar els 

usos. 

o S’haurien de substituir les llotges actuals, i en el seu lloc ubicar-hi unes 

grades. Permetria disposar de més espai. 

o Treure les separacions entre les llotges per tal de fer-les mòbils. Alhora, 

millorar l’accés des de la pista a les llotges (poc accessible per a gent 

gran). 

o Treure barres divisòries i fer un rentat de cara a la barana. En cap cas 

restar-li espai a la pista central. Una possibilitat seria fer una mena de 

grades on estan les llotges. 

- En canvi, 2 dels 8 grups de debat són partidaris de mantenir les llotges (i preveure 

ampliacions puntals quan faci falta). 

 

ESCENARI I VESTUARIS 

 

- En relació a l’escenari i els vestuaris actuals de la Pista Jardí 6 dels 8 grups de 

debat plantegen aprofitar el projecte de reforma per a variar l’estructura actual 

(ampliant i/o centrant l’escenari i reubicant i/o millorant els vestuaris): 
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o Caldria guanyar metres d’escenari (i millorar l’acústica, actualment 

dolenta) movent el vestuari de l’esquerra fins la cantonada, com el de la 

dreta. També es podrien ampliar els vestuaris si s’enderroquen les 

llotges. 

o Centrar l’escenari i desplaçar el vestuari de l’esquerra (ampliant vestuaris 

i escenari per davant i per darrera). Si fos possible ampliar cap enrere. 

Possibilitat de fer ús com a espais polivalents dels vestuaris / camerinos 

(no fer servir de magatzem). 

o Cal ampliar i millorar l’escenari per a fer-lo més pràctic i útil. També per 

millorar la visibilitat. 

o Millorar vestuaris i l’escenari, que s’hauria de centrar. 

o Treure vestidors de darrera l’escenari i també aprofitar l’espai de les 

llotges del costat de l’escenari per tal d’ampliar-lo. Reubicar vestidors on 

es pugui, i centrar l’escenari aprofitant espai llotges. 

o La reforma de l’escenari hauria de millorar el sostre ja que és molt baix i 

actualment complica els muntatges de les orquestres. Pel que fa al 

vestuari del costat de “Cal Carboner”, caldria reubicar-lo: desplaçament 

cap a l’esquerra per a centrar l’escenari. 

- D’altra banda, 1 dels 8 grups deliberatius considera que caldria mantenir 

l’estructura actual de l’escenari i els vestuaris, i adequar-los. 

- Finalment, 1 dels 8 grups es mostra partidari d’eliminar l’escenari fixe i d’apostar 

per un escenari mòbil, desmuntable i a mida de l’ocasió. L’escenari es podria 

muntar a la part nord de la pista. Al lloc on ara hi ha el bar si podrien ubicar els 

banys i els vestuaris. 
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BAR I BANYS 

- Pel que fa al bar i als banys, 4 dels 8 grups traslladen aportacions que es decanten 

per a mantenir-los i millorar les estructures i el seu entorn: 

o Els bar i els banys s’han de mantenir, i l’entorn del bar es podria cobrir 

per facilitar el consum i l’accés als banys encara que plogui. La ubicació 

actual és adequada. 

o S’han de mantenir, però cal actualitzar el bar i els banys per facilitar la 

funció social i de punt de trobada de l’equipament i el seu entorn 

immediat (aprofitament del bar per part de les entitats). 

o Cal mantenir els banys, si pot ser millorats. El bar també s’hauria de 

mantenir, però amb una altra estètica. El paviment de la zona on 

s’ubiquen les taules del bar s’hauria d’unificar amb el voltant de la pista. 

Bar i banys separats. 

o Millorar els banys i mantenir-los. 

- En canvi, 3 dels 8 grups de debat consideren que caldria eliminar el bar: 

o El bar no és necessari. A l’entorn immediat ja existeix oferta de bars. Al 

lloc on s’ubica actualment el bar s’hi podrien fer els banys i els vestuaris. 

o  Eliminar el bar i utilitzar l’espai per fer-hi banys públics adequats i 

modernitzats. 

o No cal mantenir el bar.  

- Un dels grups considera que el bar i els banys s’haurien de reubicar a la part final 

de la propietat, per tal de disposar de més parc lliure i d’un espai més net, 

atractiu i harmònic.  

 

PISTA CENTRAL I COBERTURA 

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

existeixen opinions diverses en relació al tipus de cobertura: 

o Es recullen 5 aportacions partidàries d’algun tipus de cobertura no fixa: 

▪ Intentar fer una cobertura amb baix manteniment, i que pugui 

tenir possibilitat d’obertura per l’estiu (i tancaments laterals que 

puguin obrir-se). 

▪ Fora bo disposar d’una cobertura no fixa. 
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▪ La pista ha d’estar coberta, preferentment amb una cobertura 

mòbil. 

▪ La pista ha d’estar coberta, i s’ha d’estudiar la possibilitat que 

l’espai central pugui obrir-se i quedar descobert. 

▪ Cal una cobertura eventual. 

o D’altra banda es recullen 3 aportacions favorables a disposar d’una 

cobertura fixa: 

▪ Un dels grups expressa dues opinions diferents en relació a la 

cobertura fixa. Una part creu que entre la pista i la cobertura hi 

hauria d’haver una altra alçada, quedaria cobert de manera fixa i 

l’espai de la segona planta podria ser per a les entitats. L’altre 

grup creu que la cobertura actual és adient i que com a molt 

s’hauria de renovar quan convingui. 

▪ Cobrir la pista de manera fixa. 

▪ Cobertura fixa, i algun sistema de tancament del perímetre dels 

arcs “d’obrir i tancar”. 

- Més enllà de la cobertura es recullen d’altres aportacions: 

o Caldria fer manteniment del paviment de la pista. 

o Paviment de la pista resistent i que llisqui per ballar i patinar. 

o Recuperar els 4 arcs on actualment hi ha l’escenari. 

 

Dos dels grups de debat reforcen les seves aportacions respecte les característiques 

estructurals de la Pista jardí mitjançant el plànol de planta entregat per tal de facilitar el 

debat. Tot seguit s’adjunten els dos plànols entregats:  
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3.2.- SOBRE L’ENTORN URBANÍSTCI IMMEDIAT DE LA PISTA JARDÍ 

 

MOBILITAT 

- La majoria de participants (6 grups de 8) 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. 

En aquest sentit alguns grups afegeixen alguna consideració: 

o La zona hauria de ser peatonal; de plataforma única i recuperant el 

concepte “jardí”. Els veïns de la Travessera de la Pista (per darrere) 

haurien de poder-hi circular per sortir (amb comandament i pilona mòbil, 

per exemple). Les places d’aparcament desapareixerien, però caldria una 

zona de càrrega i descàrrega prop de la rotonda i places d’aparcament 

per a minusvàlids. 

o Treure aparcaments i accés de vehicles exclusiu per a veïns i serveis. Tota 

la zona peatonal. 

- D’altra banda, 2 dels grups apostarien per mantenir l’estructura de mobilitat 

actual: 

o Un dels grups considera que la vianalització hauria de ser només quan 

s’organitzin esdeveniments a la Pista jardí que requereixin tallar el trànsit 

i prohibir l’aparcament. 

o L’altre grup mantindria el sistema actual de forma permanent. Es matisa 

que les places d’aparcament s’haurien de mantenir, però sempre 

respectant els horaris establerts. 

 

ACCESSIBILITAT 

- Pel que fa als accessos, les persones participants reiteren i reforcen les 

aportacions del primer àmbit de debat (usos), recordant la necessitat de regular 

l’accés a la Pista Jardí amb horaris i/o persones responsable. Es tracta de disposar 

d’una pista amb el màxim d’usos possibles, però no com una plaça oberta i amb 
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usos regulats que facilitin una utilització òptima de la pista, un manteniment 

adequat i que evitin usos incívics: 

o En aquest sentit diversos grups consideren que cal algun tancament per 

tal de regular l’accés (delimitar físicament els accessos). Cal apostar per 

una opció que permeti integrar l’interior amb l’exterior de la pista per 

“poder veure què hi passa a dins”. 

o Més enllà del tancament físic dels accessos també es recullen aportacions 

que plantegen la necessitat de millorar els accessos directes, sobretot el 

de darrera del costat del bar actual. 

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. Es recullen les següents aportacions: 

Enllumenat: 

o La zona ha d’estar perfectament il·luminada. 

o Caldria actualitzar l’enllumenat, a poder ser sostenible i autosuficient 

(plaques solars). 

o Millorar la il·luminació esdevé clau. 

Paviment: 

o El paviment hauria d’estar igualat i unificat (plataforma única). 

o El paviment de l’entorn ha de tenir en compte l’accessibilitat de les 

persones amb mobilitat reduïda. 

Vegetació, arbrat i elements urbanístics: 

o Tota la zona podria omplir-se de vegetació (autòctona). 

o Es podrien instal·lar cartells informatius / pedagògics sobre la vegetació i 

la flora (per aprendre, olorar, observar, etc.) 

o Millorar l’enjardinament i plantar flors.  

o Treure arbrat del costat dels arcs. 

o Replantejar l’arbrat de davant del bar. 

o Instal·lar bancs a l’entorn, per poder seure. 
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4.-  ALGUNES IMATGES DE LA JORNADA PARTICIPATIVA 
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