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MEMÒRIA DE LA PRIORITZACIÓ 
CIUTADANA DE PROJECTES ENTORN EL 
PASSEIG DEL TER 

 

1. ANTECEDENTS 

El desembre de 2016 es va posar en marxa el procés participatiu per definir el futur del 

vora Ter de Manlleu.  

La finalitat del procés era que la ciutadania de Manlleu i els agents del territori 

contribuïssin a definir com volien que fos el vora Ter en el futur. Els objectius del procés 

participatiu van ser conèixer els usos actuals de l’espai, identificar les oportunitats i 

deficiències del mateix, projectar escenaris de futur, generar estratègies i directrius per 

orientar les futures actuacions que s’hi poguessin fer i reforçar els vincles de la 

ciutadania amb el riu Ter donant una dimensió pedagògica al projecte.  

Per assolir aquests objectius, entre desembre de 2016 i abril de 2017 es van posar en 

marxa tres mecanismes de participació: un qüestionari – que es va distribuir tant en 

format paper com digital - , tres tallers de debat i una sessió de mapatge ciutadà in situ 

al mateix Passeig del Ter. En total hi van participar al voltant de 800 persones, destacant 

una àmplia participació dels i les joves de Manlleu. 

El dia 12 de juny l’Alcalde i l’equip tècnic del projecte van presentar els resultats del 
procés participatiu per definir els usos del Vora Ter i van establir els passos a seguir en 
una sessió oberta a la ciutadania al Museu del Ter.  

 

 

Pel que fa a l’equip tècnic, van explicar que les aportacions clau que havia fet la 
ciutadania durant el procés havien anat en la direcció següent: 

 El bon estat general del passeig i del riu. 
 El clam per la connexió dels dos marges del riu. 
 La instal·lació de serveis al llarg del passeig del Ter. 
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 La posada en valor i dinamització del patrimoni.  
 L’interès de l’accés públic a l’espai de la Devesa. 
 La importància de la dinamització social i econòmica del passeig en 

general. 
 El necessari equilibri entre l’activitat humana i la conservació de la natura. 
 La gran estima de la ciutadania de Manlleu pel seu riu. 
 L’interès de donar continuïtat a la participació per definir el futur del vora 

Ter. 

Podeu veure la informació ampliada a l’Annex 1.  

Pel que fa a les passes a seguir en el futur, l’Alcalde, per la seva part, va explicar que una 

de les prioritats del consistori seria estudiar la construcció d’una o més passeres per tal 

de creuar a l’altra riba, especialment a l’alçada de la Devesa. A banda, davant les 

dificultats que presentava la negociació amb la propietat de la Devesa per a l’accés 

públic a l’espai, l’Alcalde va anunciar actuacions legals i també la petició de  

l’atermenament de la zona de Domini Públic Hidràulic per part de l’Agència Catalana de 

l’Aigua. 

D’altra banda, l’Alcalde va recollir la proposta de crear més oferta gastronòmica i d’oci 

al passeig, bé al Museu del Ter o a la zona del pavelló i del camp de futbol. Respecte al 

patrimoni construït, va anunciar un principi d’acord amb La Salle per tal de recuperar el 

jardí romàntic de Can Mataró/Can Rius, i enderrocar el mur de Can Mataró. El consistori 

també apostaria per afavorir més fires i mercats a l’àmbit del passeig, així com el reforç 

de la neteja, la senyalització i la il·luminació de l’espai.  

Finalment, l’Alcalde va refermar la voluntat de l’Ajuntament per assolir els reptes i 

objectius plantejats en el procés participatiu, i per això va anunciar que el consistori 

destinaria una partida econòmica de 25.000 € a la millora i potenciació del vora Ter de 

Manlleu.        

 

2. DONANT CONTINUÏTAT AL PROCÉS INICIAT EL DESEMBRE 

DE 2016 

En el pressupost municipal de l’exercici 2017 hi havia una partida que preveia posar en 

marxa noves actuacions participatives que permetessin a la ciutadania participar. En 

aquest marc es va posar en marxa una nova actuació no prevista inicialment que va 

consistir en una priorització ciutadana d’accions entorn al passeig del Ter. Es va establir 

un límit econòmic de 22.500€ per portar a terme aquestes accions i es van reservar 

2500€ per a dur a terme l’actuació (material gràfic, comunicació, etc.). 

Com que ja s’havia treballat prèviament amb la ciutadania sobre com millorar l’espai i 

també hi havia el final de l’exercici econòmic com a data límit per executar la despesa 
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de la partida pressupostària, es va partir de les idees aportades per la ciutadania fins 

llavors per millorar el passeig del Ter com a base per a l’elaboració de les propostes. 

Un cop definides aquestes qüestions, durant el mes de juliol des del Servei de 

Participació es van sistematitzar totes les idees rebudes de la ciutadania fins el mes de 

juny i es van agrupar per àrees temàtiques. Van sortir 70 idees, que es poden veure a 

l’Annex 2.   

Un cop agrupades, es van fer arribar a les àrees competents per a que les transformessin 

en projectes viables. Les àrees implicades en aquesta fase del procés van ser l’Àrea de 

Serveis Territorials i l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica, 

concretament els serveis d’Esports i de Fires i Mercats i el Museu del Ter. 

 De les 70 idees ciutadanes inicials es va passar a 16 propostes d’actuació, que són les 

que es van posar a participació ciutadana per a la priorització. Els criteris que es van fer 

servir per valorar les propostes i incloure-les a la llista definitiva van ser: que tinguessin 

un cost màxim de 22.500€ - que era el pressupost màxim establert per projectes – i que 

fossin viables tècnicament. Les 16 propostes definitives que va prioritzar la ciutadania 

es poden consultar a l’ Annex 3.  

Un cop finalitzada la preparació tècnica de les propostes i, abans d’iniciar pròpiament 

l’actuació participativa, es va preparar l’eina que s’utilitzaria per tirar-la endavant. 

Aquesta preparació es va fer conjuntament amb la Secretaria Municipal, pel que fa als 

aspectes legals i d’accés al padró municipal, i amb el Servei de Sistemes d’Informació pel 

que fa als aspectes més tecnològics.  

 

3. LA PRIORITZACIÓ CIUTADANA 

La nova actuació participativa que es va posar en marxa va consistir en una priorització 

ciutadana d’accions entorn al passeig del Ter. A través d’aquesta actuació la ciutadania 

major de 16 anys i empadronada a Manlleu va poder participar escollint tres propostes 

de millora del passeig del Ter sobre un total de setze. Cada persona participant havia de 

distribuir els tres punts que tenia a raó de 1-1-1.  

La priorització va ser telemàtica i es va fer a través d’una eina online específica cedida 

gratuïtament per l’Ajuntament de Manresa a través d’un conveni i habilitada a la 

www.manlleu.cat/participa. Es va realitzar entre el 23 de novembre i el 5 de desembre.  

Les persones participants es van haver d’identificar a partir del seu número de DNI o NIE 
i la seva data de naixement. Aquestes dades eren necessàries per verificar la seva 
identitat i saber si estaven dins del cens de persones que podien participar. Es va fer 
servir el padró municipal per contrastar aquesta informació.  
 
Aquestes dades (DNI o NIE i data de naixement) es van emmagatzemar i es van utilitzar 
també per assegurar que cada persona participant només podia participar una vegada. 
Seguint el que estableix la LOPD, les dades personals es van vincular a un fitxer de 

http://www.manlleu.cat/participa
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titularitat municipal i es van emmagatzemar de forma encriptada per a garantir a la 
ciutadania que podia participar de forma segura; és a dir, de forma anònima i 
confidencial. 
 
Per tal de facilitar al màxim la participació a la ciutadania, durant aquestes dues 
setmanes es van habilitar punts presencials per assistir telemàticament a aquelles 
persones que no podien o no volien participar des dels seus dispositius personals. Els 
punts presencials que es van habilitar van ser els següents: 

 
- La biblioteca municipal en horari de 10 a 13.30h els dimarts, divendres i dissabtes 

i en horari de 15:30 a 20:30h de dilluns a divendres. 

- Casal Cívic Frederica Montseny, els dimarts 28 de novembre i 5 de desembre de 

16 a 18h. 

- Lab Manlleu, cada dia de dilluns a divendres de 9:30 a 14h i de 16 a 18h. 

 

Pel que fa a la difusió, es va elaborar material gràfic específic per informar a la ciutadania 

i per incentivar la participació. Es va fer un fulletó i un cartell i es va distribuir entre els 

equipaments municipals. També es va fer publicitat als diaris locals, comarcals i 

nacionals – Diari de Manlleu, www.elter.net , www.osona.com , www.elpuntavui.cat  – 

i es va enviar un correu electrònic a les persones participants a les primeres fases del 

procés, al personal i regidors de l’Ajuntament i a les entitats de la ciutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.elter.net/noticia/21729/manlleu-posa-les-urnes-culminar-proces-participatiu-del-passeig-del-ter#.WumyWYiFO1s
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/55720/manlleu/inicia/votacio/millorar/passeig/ter
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1292254-votacio-per-millorar-el-passeig-del-ter.html
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3.1 RESULTATS DE LA PRIORITZACIÓ DE LA CIUTADANIA 

En total 310 persones van participar a la priorització ciutadana, xifra que suposa un 
1.85% del total de persones cridades a participar.  
 
D’aquestes 310 persones, tant sols 18 ho van fer presencialment en els punts 

d’assistència. En termes relatius això vol dir que tant sols un 6% de les persones que van 

participar ho van fer anant presencialment als punts habilitats. Com a conclusió podem 

constatar el pes de la participació digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

94%

6%

TIPUS DE PARTICIPACIÓ

PARTICIPACIÓ ONLINE PARTICIPACIÓ PRESENCIAL
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Pel que fa a la distribució de participació per edat la franja més participativa va ser la de 

36 a 50 anys (36%), seguida de les franges 26 a 35 anys i 51 a 65 anys (ambdues amb un 

21%), 16 a 25 anys (11%), 65 a 80 anys (9%) i finalment les persones majors de 80 anys 

(2%). 

 

 

 

En quant a les propostes, la que va obtenir més suports va ser “ Proposta 6: actuacions 

de conservació del bosc de ribera” amb un 11,40%. La resta van quedar en el següent 

ordre: 

 

 

 

De 16 a 25 anys
11%

De 26 a 35 anys
21%

De 36 a 50 anys
36%

De 51 a 65 anys
21%

De 65 a 80 anys
9%

Majors de 80 
anys
2%

11,40%
10,22%

9,78%
9,46%

7,53%
7,42%

7,20%
6,56%
6,45%

5,70%
5,05%

4,19%
4,09%

2,37%
1,61%
0,97%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%

Proposta 6: Actuacions de conservació del bosc…

Projecte 16: Estudi urbanístic de la passera

Proposta 7: Millora entorn pista de la Salle

Proposta 13: Ampliació i millora del parc lúdic i de…

Proposta 8: Millora enllumenat entorn del pavelló

Proposta 9: Millora espais per passejar entorn…

Proposta 4: Potenciaió rutes i circuits entorn camí…

Proposta 5: Ordenació dels horts urbans existents

DISTRIBUCIÓ PARTICIPACIÓ PER PROPOSTES
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Atès que la proposta que va obtenir més suports ja estava valorada en 22.500€ i que 

aquesta quantitat representava el límit pressupostari per tirar endavant accions de 

millora del passeig del Ter, des de l’Ajuntament es treballa únicament per tirar endavant 

aquesta actuació dins del marc d’actuació del procés participatiu de millora d’aquest 

espai que es va iniciar el desembre de 2016.  

 

4. EXECUCIÓ DE LA PROPOSTA 6: ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DEL 

BOSC DE RIBERA 

Des del mes de desembre de 2017 mateix, l’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament 

ha estat treballant en la posada en marxa de l’actuació fruit de la participació ciutadana.  

Una de les primeres passes que es va fer va ser consensuar amb el Centre d’Estudis dels 

Rius Mediterranis i amb el Grup de Defensa del Ter a quines zones s’intervindria i a 

quines no es tocaria res o es farien actuacions mínimes degut al seu alt valor ecològic.  

Les zones amb alt nivell ecològic que es van definir conjuntament són tres :    

 una franja d’uns 100 metres davant del pavelló i la pista d’atletisme ja que és 

un espai de canyissar molt apreciat pels ocells. 

 l’espai que hi ha entre el Pont de Can Moles i la illeta del mig del riu. Pel mateix 

motiu que l’actuació anterior. 

 L’espai de la Devesa que mira al cingle. 

Un cop descartat fer actuacions en aquests punts, s’actuarà per fases en el tram entre 

el pont de Can Moles i la pista de La Salle. Es faran les actuacions següents: 

 Gener-març 2018: desbrossada general, primer manualment i després amb 

màquina. Està previst que quedi un espai similar a l’embarcador ja que és de fàcil 

manteniment posterior. 

 Previsió estiu 2018: s’habilitarà una escala o baixador a prop de la pista de La 

Salle per a que es pugui accedir al riu en aquesta zona. 

 Posteriorment es preveu fer un baixador amb una rampa ampla per a que hi 

pugui passar un tractoret de manteniment. Aquest baixador es situaria a prop 

del pont i es podrà fer un cop finalitzades les obres de la Diputació. 

La finalitat de tot plegat és habilitar un espai adient on la gent pugui accedir al riu, a 

mullar-se els peus però no a banyar-se perquè estarà prohibit. Si bé l’accés de les 

persones serà prioritari en aquest tram, hi haurà també petits espais de bosquet de 

Ribera.  

Des del punt de vist econòmic, per tirar endavant aquesta actuació es amb els 22.500€ 

de Participació Ciutadana més uns 30.000€ que està previst que vinguin del Consorci del 

Ter. 
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Des de l’Ajuntament també s’està estudiant demanar una ajuda d’uns 1.5 milions 

d’euros a la Unió Europea per donar sortida a altres actuacions de millora del passeig 

del Ter apuntades per la ciutadania  durant la priorització ciutadana i el procés 

participatiu: passeres, senyalització, enllumenat etc. 
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ANNEX 1. APORTACIONS CLAU DEL PROCÉS PER DEFINIR ELS USOS DEL 

VORA TER 

Sigui pel seu grau de consens o per la constatació de la seva importància, del procés 

participatiu se’n poden extreure les següents aportacions clau:  

 

El bon estat general del passeig i del riu 

La sensació general respecte el passeig del Ter és favorable. L’espai genera un sentiment 

d’orgull i estima entre la població de Manlleu, fet que s’ha fet palesa amb l’opinió de 

molts participants que troben que el passeig ja està bé com està ara, i que només cal fer 

un bon manteniment i intervencions puntuals, per seguir millorant-lo i augmentant-ne 

la qualitat. 

 

El clam per la connexió dels dos marges del riu 

Una de les propostes més reiterades, tant a través del qüestionari com en les sessions 

presencials, ha estat la de connectar els dos marges del riu, amb un nou pont, 

passarel·les o passeres, o fins i tot un pont tibetà. Tant per la cohesió territorial del 

municipi, com per afavorir recorreguts circulars vora el riu per a persones i bicicletes, 

aquesta es considera una de les prioritats que ha de considerar l’Ajuntament respecte 

el vora Ter. 

 

La instal·lació de serveis al llarg del passeig del Ter 

Un dels elements que han trobat a faltar els participants és la disponibilitat de més 

serveis al llarg del passeig, especialment lavabos públics. Altres serveis proposats són 

espais de restauració (bar o guingueta), zones d’estada (banc, taules de pícnic) i també 

punts wifi obert. 

 

La posada en valor i dinamització del patrimoni  

Bona part del patrimoni industrial i cultural existent al llarg del vora Ter és d’un elevat 

valor arquitectònic i sobretot identitari per a la població de Manlleu. Aquest és un valor 

que, segons els participants, s’ha de reforçar, recuperant construccions, informant i 

posant-les en valor. 
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L’interès de l’accés públic a l’espai de la Devesa 

Una altra reivindicació compartida entre molts participants és la de poder accedir 

lliurement a l’espai de la Devesa, i que es pugui conservar com un espai natural per al 

gaudi de la ciutadania de Manlleu. Aquest espai és objecte d’un procés de negociació 

entre Ajuntament i propietat que molts participants voldrien que culminés en l’obertura 

de l’espai a la ciutadania, tot i garantint la conservació de la biodiversitat de l’espai i per 

tant adjudicant-li la consideració d’espai natural. 

 

La importància de la dinamització social i econòmica del passeig en general  

Hi ha una impressió força generalitzada que l’activitat econòmica de Manlleu mira 

d’esquenes al riu. Per revertir aquesta dinàmica, molts participants proposen que 

s’aprofitin els amplis espais del passeig per impulsar-hi fires, activitats comercials, 

concerts, aplecs, activitats esportives... i que d’aquesta manera el passeig sigui un nou 

pol d’atracció natural d’activitat social, cultural i econòmica.  

 

El necessari equilibri entre l’activitat humana i la conservació de la natura 

El vora Ter de Manlleu és un espai natural que presenta un elevat valor ecològic com a 

ecosistema fluvial. La necessitat de trobar un equilibri entre l’ús i el gaudi del riu i el 

manteniment dels valors i funcions ecològics del riu va ser una idea que preocupa i que 

va generar un consens generalitzat entre tots els participants. Plantejant fins i tot, la 

possibilitat de “no fer res” en alguns espais. 

 

La gran estima de la ciutadania de Manlleu pel seu riu 

Al llarg del procés ha participat una gran quantitat de persones, especialment a través 

del qüestionari ciutadà, que han mostrat un gran interès en el futur del vora Ter.  

 

L’interès de donar continuïtat a la participació per definir el futur del vora Ter 

Aquest procés participatiu ha generat una certa expectació entre els seus participants 

respecte els propers passos a endegar, tant per part del consistori com per part d’altres 

agents, per tal de posar en pràctica actuacions de millora de l’espai fluvial, i també de 

seguir estimulant la participació i implicació ciutadana en un futur.   
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ANNEX 2: 

AGRUPACIÓ PER ÀREES DE LES PROPOSTES CIUTADANES SORGIDES DEL 

PROCÉS PARTICIPATIU PER DEFINIR ELS USOS DEL VORA TER: 

 

1) Propostes relacionades amb l’eix “connectar la ciutat amb la natura”.  

 

ÀREA. SERVEIS TERRITORIALS: 

1. Rampes/accessos per baixar fins a la llera del riu, accessibles per a 

persones amb cadira de rodes. Regular l’accés dels cotxes i acostar el 

riu a les persones, traient el mur. Zones intermitents accessibles i 

netes. Fer accessos a diferents punts de la llera per mitjà de baixadors 

i urbanitzar aquests trams amb la idea que s’hi puguin fer diferents 

activitats com banyar-se, passar el dia..., respectant el bosc de ribera. 

2. Connectar les dues bandes del riu amb passeres: una a la Devesa o al 

pont del tren. Fer passeres a diferents punts del vora Ter per 

permetre la connexió entre marges. Millorar camins i fer passos o 

passeres per poder garantir aquests usos circulars. Instal·lar un pont 

penjant a l’estil de Rupit per accedir a la font de la Teula. 

3. Connectar-lo amb les rutes a Sant Jaume, Lourdes i fer-ho visible. 

4. Fer un itinerari sensitiu adaptat per cecs. Integrar el riu com a espai 

terapèutic. 

5. Canviar l’itinerari del camí de Vora Ter direcció Roda a l’alçada de Can 

Llanes, per exemple a través d’una passarel·la metàl·lica aèria i 

protegida . 

6. Promoure projectes d’horts (fer més horts) i ordenar els existents 

actualment. 

7. Millorar els camins del vora Ter a partir del pont del tren fins a la 

Gleva. Ampliar la idea del parc del Ter fins l’alçada del pont de la 

Gleva. Definir el parc supramunicipal del vora Ter amb la centralitat 

de Manlleu. Recuperar la idea de parc supramunicipal del Ter, que 

vagi de Borgonyà fins a roda i que tingui Manlleu com a Centre 

(projecte meandres del Ter). 

8. Impulsar projectes de recuperació de fonts, com la Font de la Teula. 

9. Repensar alguns trams de mur, millorar els accessos al Vora Ter: a 

peu, en bici. Fer accessos més amables. Millorar els accessos a la 

platja dels Esqueis.  Mantenir i millorar els camins i accessos al marge 

dret, especialment la ruta del Molinot fins a la Font de la Teula. 

10. Millorar l’accés a la Devesa i convertir-la en un espai de preservació 

de la natura. Reordenar la Devesa com a espai verd públic i natural 

per la ciutat. 
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11. Potenciar el camí que permet tancar el recorregut del vora Ter fins al 

nucli de Manlleu, passant per diferents nuclis petits. 

12. Permetre la continuïtat del camí, ara ocupat per l’empresa Dolcet. 

13. Regular / endreçar/ compatibilitzar els diferents usos del passeig del 

Ter (ex: prohibir que els cotxes arribin a la llera), tenint en compte els 

usos que li poden donar les diferents generacions.  

14. Definir usos del Vora Ter. 

 

 

ÀREA. SERVEIS TERRITORIALS + SERVEI DE PROMOCIÓ A LES PERSONES 

(Esports): 

1. Connexions amb rutes llargues del vora Ter i rutes circulars. Fer 

rutes/itineraris circulars de diferent llargada per poder anar en bici o 

a peu: una que seria al Passeig del Ter i l’altra fins al pont de la C-17. 

Instal·lar senyalització per donar-los a conèixer. Fer del vora Ter un 

espai ciclable. Enxarxar el vora Ter i la ciutat amb carrils bici urbans i 

interurbans. 

 

 

ÀREA. SERVEI DE PROMOCIÓ A LES PERSONES (OPE) + MUSEU DEL TER: 

1. Espai per bicicletes de lloguer. 

 

2) Propostes relacionades amb l’eix “Hàbitat natural per la flora i fauna 

vinculades al riu Ter” . 

 

ÀREA. SERVEIS TERRITORIALS + MUSEU DEL TER:  

1. Passarel·les per acostar-se a l’aigua i espais d’ observació de les aus. 

2. Fer una aula de natura. 

3. Crear escultures d’animals representatius de la zona. 

4. Creació i preservació d’espais naturals. 

5. Netejar i tallar els troncs de la llera del riu, respectant el bosc de 

ribera. 

6. Senyalització de la flora i la fauna del riu al llarg de tot el tram. 

7. Respectar les zones naturals (en general i en concret a sota el pont de 

la C-17) i fer de tot l’àmbit un espai amb més natura. 

8. Afavorir la conservació del bosc de ribera. Connectar el Vora Ter amb 

la Via Verda de la ruta del Ter. Donar continuïtat a l’espai, enllaçant 

tot el recorregut del Vorater. 

9. Crear materials pedagògics de coneixement del riu per a nens i nenes. 

10. Activitats de foment de l’educació ambiental i la conscienciació: rutes 

amb ponis per a infants. 
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3) Propostes relacionades amb l’eix “Foment de l’activitat esportiva”. 

 

ÀREA. SERVEIS TERRITORIALS + SERVEI DE PROMOCIÓ A LES PERSONES 

(Esports): 

 

1. Circuit de motocròs 

2. Pista per avions/drons. Circuït tancat d’aeromodelisme. 

3. Camp de voleibol amb xarxa en bon estat i terra anivellat 

4. Fer una zona esportiva, amb una pista d’atletisme. 

5. Posar més màquines esportives 

6. Millorar l’skatepark 

7. Rocòdrom i escalada lliure. 

8. Zones de pesca. 

9. Rutes circulars per anar a peu o en bici. 

10. Potenciar circuïts per córrer: senyalitzar-los, il·luminar-los i posar-hi llocs 

on la gent de fora pugui venir i dutxar-se i canviar-se. 

 

 

4) Propostes relacionades amb l’eix “Ser un eix d’ús quotidià i actiu per Manlleu”. 

 

ÀREA. SERVEIS TERRITORIALS: 

 

1. Més espais per a infants. 

2. Zones de pícnic, taules (sobretot prop del pavelló, per quan venen 

famílies a acompanyar els nens i nenes que juguen). 

3. Bancs o zones per seure al llarg del recorregut. 

4. Barbacoes  

5. Pèrgola o carpa a Can Mataró per a activitats de les entitats. 

6. Més fonts  

7. Lavabos públics 

8. Papereres 

9. Millorar la pavimentació perquè quan plou és intransitable. Mantenint el 

respecte i la connexió amb la natura. 

10. Més il·luminació, sobretot al tram posterior al pavelló. 

11. Millorar la senyalització: pàrquing, zona de pícnic, barbacoes, carril bici 

etc. 

12. Netejar: riu en si i la brossa, caques de gos, males herbes... de les dues 

bandes del riu. 

13. Traslladar equipaments culturals/esportius/educatius als edificis 

desocupats que són propietat municipal. 

14. Pipi-can i espai d’oci per gossos (agility).  

15. Millorar el tram del pavelló al pont del tren: il·luminació, neteja, 

pavimentació. 

16. Millorar els espais per passejar: fer-los més amplis i millorar les rutes. 
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17. Serveis sanitaris. 

18. Webcams per millorar la seguretat. 

19. Més arbres per protegir-se del sol. 

20. Espais de relax i estirar-se a la gespa. 

 

 

5) Propostes relacionades amb l’eix “Ser un reclam turístic”. Activitats comercials, 

oci, patrimoni.  

 

ÀREA. SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ ECONÒMICA: 

1. Fires, mercats. 

2. Concerts. 

3. Fer rutes cicloturístiques familiars. 

4. Aprofitant que es vol fer el segon campus de la UVic-UCC, millorar 

l’oferta de restauració, oci, activitats i fins i tot fer-hi un espai de 

coworking/emprenedoria. 

 

 

ÀREA. SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ ECONÒMICA  I SERVEIS  

TERRITORIALS: 

1. Botigues de menjar, activitats comercials. 

2. Posar algun bar més, restaurants. Obrir més bars amb terrassa 

a l’estiu. Impulsar l’oci sense perdre l’entorn natural: música 

en directe. 

3. Millorar el bar de l’embarcador. 

4. Fer un alberg al Molí de Can Vinyes per persones que 

segueixin el camí del Vora Ter, colònies escolars, estades en 

família. 

5. Embarcacions per navegar pel riu. 

6. Zona per autocaravanes. 

 

 

ÀREA. SERVEIS TERRITORIALS: 

1. Zones d’aparcament gratuït i senyalitzades. 

2. Senyalitzar l’accés al Vora Ter i als serveis del passeig del Ter des de 

l’entrada de la C-17. 

 

ÀREA. MUSEU DEL TER + SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

(OPE): 

1. Recuperar les antigues fàbriques i fer visites turístiques. 
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ÀREA. SERVEIS TERRITORIALS + SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ 

ECONÒMICA + MUSEU DEL TER: 

1. Rehabilitar el patrimoni industrial i potenciar aquests edificis com a 

espais per a la ciutadania: crear un hotel d’entitats a Can Bonet, fer una 

sala polivalent a les naus de l’antiga Maydisa. Recuperar els jardins i la 

finca de Can Mataró, el Molí de Miarons, la casa dels Rentants, Ca 

l’Estapè, la Devesa. Fer un monument al Serpent. 
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ANNEX 3 

 

PROPOSTA 1: MILLORA DEL CAMÍ DEL VORA TER ENTORN DEL PAVELLÓ I 

EL PONT DEL TREN  

 

ÀREA RESPONSABLE 

Serveis Territorials 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ QUE ES PROPOSA DES DE L’AJUNTAMENT 

Es proposa millorar el camí del Vora Ter en aquells punts que es considerin 

necessaris amb les actuacions següents: 

· Substituir els vinils de les fites del recorregut de Vora Ter 

· Posar sauló al terra, estendre'l i compactar-lo 

· Instal·lar una barana de fusta 

· Construir un voral de formigó que faci de trencaaigües 

 

PRESSUPOST ESTIMAT DE L’ACTUACIÓ: 

10.700 € 

 

 

Imatges actuals: 
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PROPOSTA 2: MILLORA DEL CAMÍ DEL VORA TER ENTORN DE CAN 

MATARÓ I L'EMPRESA DOLCET 

 

ÀREA RESPONSABLE 

Serveis Territorials 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ QUE ES PROPOSA DES DE L’AJUNTAMENT 

Es proposa millorar el camí del Vora Ter en aquests punts a través de les 

actuacions següents: 

· Substituir els vinils de les fites del recorregut de Vora Ter 

· Esbrossar i talar selectivament les vores del camí 

· Millorar el camí perfilant-lo i pavimentant-lo amb sauló 

· Repoblar les espècies de ribera 

 

PRESSUPOST ESTIMAT DE L’ACTUACIÓ:  

13.200 € 

 

Imatges actuals: 
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PROPOSTA 3: POTENCIACIÓ DE RUTES I CIRCUITS ENTORN DE LA PISTA 

D'ATLETISME  

 

ÀREA RESPONSABLE 

Serveis Territorials 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ QUE ES PROPOSA DES DE L’AJUNTAMENT 

Es proposa l'actuació següent:  

· Formar camí vora del canal 

· Substituir la barana de fusta per barana d'acer 

 

 

 

PRESSUPOST ESTIMAT DE L’ACTUACIÓ: 

22.500 € 

 

Imatges actuals: 
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PROPOSTA 4: POTENCIACIÓ DE RUTES I CIRCUITS ENTORN DEL CAMÍ DEL 

CANAL INDUSTRIAL 

 

ÀREA RESPONSABLE 

Serveis Territorials 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ QUE ES PROPOSA DES DE L’AJUNTAMENT 

La proposta consisteix a: 

· Adequar el camí de General Cable  

· Adequar el talús o mur de General Cable i inclinar-ne el pendent 

· Repoblar de vegetació tot el traçat 

· Instal·lar tòtems turístics en edificis 

· Senyalitzar el recorregut 

 

 

PRESSUPOST ESTIMAT DE L’ACTUACIÓ: 

11.500 € 

 

 

Imatges actuals: 
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PROPOSTA 5: ORDENACIÓ DELS HORTS URBANS EXISTENTS 

 

ÀREA RESPONSABLE 

Serveis Territorials 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ QUE ES PROPOSA DES DE L’AJUNTAMENT 

A Manlleu hi ha quatre zones d'horts urbans formades per 26 parcel·les a 

can Sangles, 22 a la platja del Dolcet, 29 a la Coma i 18 a can Ramisa. 

Actualment l'oferta de parcel·les és superior a la demanda. Aquesta 

proposta consisteix a millorar les xarxes i parets protectores les portes 

d'accés, els espais comuns, les eines, les fites entre parcel·les etc. dels 

horts existents.   

 

PRESSUPOST ESTIMAT DE L’ACTUACIÓ: 

10.000 € 

 

 

Imatges actuals: 
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PROPOSTA 6: ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DEL BOSC DE RIBERA 

 

ÀREA RESPONSABLE 

Serveis Territorials 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ QUE ES PROPOSA DES DE L’AJUNTAMENT 

· Esbrossar, talar i netejar les lleres del riu Ter 

 

 

 

 

PRESSUPOST ESTIMAT DE L’ACTUACIÓ: 

22.500 € 

 

 

Imatges actuals: 
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PROPOSTA 7:  MILLORA DE L'ENTORN DE LA PISTA DE LA SALLE I EL PARC 

INFANTIL  

 

ÀREA RESPONSABLE 

Serveis Territorials 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ QUE ES PROPOSA DES DE L’AJUNTAMENT 

L'actuació s'ubica a l'entorn de la pista de la Salle i el parc infantil i 

consisteix a: 

· Plantar arbres 

· Instal·lar-hi reg 

· Estendre-hi sauló 

· Afegir-hi elements de mobiliari urbà  

 

 

PRESSUPOST ESTIMAT DE L’ACTUACIÓ: 

13.500 € 

 

Imatges actuals: 
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PROPOSTA 8: MILLORA DE L'ENLLUMENAT ENTORN DEL PAVELLÓ 

MUNICIPAL  

 

ÀREA RESPONSABLE 

Serveis Territorials 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ QUE ES PROPOSA DES DE L’AJUNTAMENT 

Es proposa millorar l'enllumenat entorn del pavelló i el seu rendiment 

energètic instal·lant noves llumeneres més eficients i adequant la xarxa o 

instal·lacions d'enllumenat a aquest tipus de tecnologia . 

 

 

 

 

PRESSUPOST ESTIMAT DE L’ACTUACIÓ: 

22.500 € 

 

Imatges actuals: 
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PROPOSTA 9: MILLORA DELS ESPAIS PER PASSEJAR ENTORN DEL PAVELLÓ 

MUNICIPAL 

 

ÀREA RESPONSABLE 

Serveis Territorials 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ QUE ES PROPOSA DES DE L’AJUNTAMENT 

Per millorar els espais per passejar es proposen les actuacions concretes 

entorn del pavelló municipal: 

· Desconstruir i retirar el circuit de cotxes teledirigits 

· Millorar el terreny 

· Aportar sauló  

· Plantar arbres 

· Instal·lar-hi reg 

· Instal·lar-hi jocs infantils i mobiliari urbà 

 

PRESSUPOST ESTIMAT DE L’ACTUACIÓ: 

22.500 € 

 

Imatges actuals: 
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PROPOSTA 10: IMPULSAR PROJECTES DE RECUPERACIÓ DE FONTS  

 

ÀREA RESPONSABLE 

Serveis Territorials 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ QUE ES PROPOSA DES DE L’AJUNTAMENT 

Es proposa millorar les fonts de la Cadernera i de la Teula. L'actuació 

consisteix a posar-hi taules de pícnic (3 + 2), panells informatius i 

reconstruir les baranes protectores.  

 

 

 

PRESSUPOST ESTIMAT DE L’ACTUACIÓ: 

6.000 € 

 

 

Imatges actuals: 
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PROPOSTA 11: ITINERARI D'EDUCACIÓ AMBIENTAL PER L'INTERIOR DEL 

BOSC DE RIBERA 

 

ÀREA RESPONSABLE 

Serveis Territorials 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ QUE ES PROPOSA DES DE L’AJUNTAMENT 

L'actuació se centra a fer un itinerari d'educació ambiental per l'interior 

del bosc de ribera de la platja del Dolcet. Aquest itinerari se senyalitzarà 

amb panells i fites, entre altres elements, tindrà un component lúdic, 

educatiu i interactiu, i  disposarà d’estructures d'animals representatius de 

la zona.   

 

 

PRESSUPOST ESTIMAT DE L’ACTUACIÓ: 

11.500 € 

 

 

Imatges actuals: 
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PROPOSTA 12: FIRA DEL CIRC AL PASSEIG DEL TER 

 

ÀREA RESPONSABLE 

Serveis a les Persones i Promoció Econòmica 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ QUE ES PROPOSA DES DE L’AJUNTAMENT 

El passeig del Ter és percebut com una zona amb un bon potencial per 

promoure activitats i atreure visitants tant de dins com de fora de la 

ciutat.  

Es proposa recuperar la fira del circ, que va celebrar la seva primera edició 

l'any 2016. L'objectiu d'aquesta fira és, per una banda, crear noves 

activitats que dinamitzin i donin visibilitat als comerços i empreses locals 

en un entorn no habitual i, per l'altra, promoure la cultura i la gastronomia 

en un context singular.  

Duraria un cap de setmana i comptaria amb espectacles i tallers de 

tècniques vinculades al món del circ, adreçats a tots els públics i edats. 

També comptaria amb empreses i comerços de diferents sectors ubicats 

en diferents parades i estands: artesania, alimentació, restauració (food 

trucks) i de productes vinculats al món del circ.  

 

PRESSUPOST ESTIMAT DE L’ACTUACIÓ: 

22500 € 

 

Imatges de la darrera edició: 
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PROPOSTA 13: AMPLIACIÓ I MILLORA DEL PARC LÚDIC I DE SALUT 

 

ÀREA RESPONSABLE 

Serveis a les Persones i Promoció Econòmica 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ QUE ES PROPOSA DES DE L’AJUNTAMENT 

La proposta consisteix a ampliar la zona de fitnes urbà que està situada al 

parc lúdic i de salut, entre la pista d'atletisme i el parc de patinatge.   

Concretament es proposa instal·lar un equipament d’street workout o 

cal·listènia, que és un esport urbà nascut a Nova York. Actualment està en 

auge i tenim models d’èxit propers. Consisteix a practicar exercicis físics 

amb el propi pes corporal a partir d'elements de mobiliari urbà. 

 

 

PRESSUPOST ESTIMAT DE L’ACTUACIÓ: 

8.500 € 

 

 

Imatges actuals: 
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PROPOSTA 14: MILLORA DE LA ZONA PER A AUTOCARAVANES 

 

ÀREA RESPONSABLE 

Serveis a les Persones i Promoció Econòmica 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ QUE ES PROPOSA DES DE L’AJUNTAMENT 

A l'aparcament del poliesportiu s'ha habilitat una zona per a 

autocaravanes amb places per a fins a 11 vehicles i oberta durant tot l'any. 

La proposta consisteix a millorar la senyalització de la zona per reforçar-ne 

la visibilitat  i les instal·lacions amb l’objectiu d’oferir un millor servei a les 

persones que l'utilitzin.  

 

 

 

PRESSUPOST ESTIMAT DE L’ACTUACIÓ: 

22.500 € 

 

 

Imatges actuals: 
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PROPOSTA 15: RUTES CICLOTURÍSTIQUES FAMILIARS AL VORA TER 

 

ÀREA RESPONSABLE 

Museu del Ter 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ QUE ES PROPOSA DES DE L’AJUNTAMENT 

El Vora Ter ofereix un espai pedalable atractiu paisatgísticament i 

patrimonialment, i accessible per a gairebé tots els nivells. Bona part del 

recorregut, a més, és lliure de vehicles de motor.  

Es proposen dos itineraris que sortint del Museu del Ter facin el 

recorregut riu avall (fins a Roda de Ter) i riu amunt (fins a la Gleva).  

Per evitar duplicitat de senyalitzacions sobre el terreny es difondrien les 

rutes en format paper i estarien disponibles també en format digital  al 

web del Museu del Ter i a d'altres webs de l'Ajuntament de Manlleu.  

 

 

PRESSUPOST ESTIMAT DE L’ACTUACIÓ: 

2.500 € 

 

Imatges actuals: 
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PROPOSTA 16: ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE LA PASSERA 

 

ÀREA RESPONSABLE 

Serveis Territorials 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ QUE ES PROPOSA DES DE L’AJUNTAMENT 

La proposta consisteix a elaborar l’estudi urbanístic de construcció de la 

passera. 

 

 

PRESSUPOST ESTIMAT DE L’ACTUACIÓ: 

22.500 € 

 

Imatges actuals: 

  

 

 


