TALLERS DE TREBALL

El Pla especial de la Baells, a debat
Dates: 11 de maig i 1 de juny de 2017
Lloc: Cercs (Ajuntament) i Vilada (local social)
Hora: 18:00h – 20:30h

PRESENTACIÓ I DESTINATARIS
L’embassament de la Baells és un dels motors turístics del Berguedà. Per aquest
motiu l’any 2012 es va elaborar un Pla director que fixa les grans línies d’actuació
per enfortir l’ús del pantà com a recurs turístic. Una d’aquestes línies és
l’ordenació urbanística de l’entorn de l’embassament.
L’instrument que regularà urbanísticament les activitats turístiques i de lleure
associades a l’embassament i el seu entorn serà un pla especial, que ha de garantir
també la protecció dels valors ambientals i paisatgístics d’aquest espai. En aquests
moments ja es disposa d’un primer avanç del Pla especial que inclou una
diagnosi de la situació actual i unes propostes preliminars d’ordenació.
Des del Consell Comarcal del Berguedà considerem que és el moment oportú per
conèixer l’opinió dels agents econòmics i socials implicats i també de la població
local. Per aquest motiu, organitzem dos tallers per debatre el Pla especial, el
primer dedicat a identificar les necessitats i oportunitats i el segon a recopilar
aquelles propostes d’actuacions que considereu més rellevants. Us animem,
doncs, a assistir a aquests dos tallers que ajudaran a definir el futur de
l’embassament.
Aquest procés participatiu i la pròpia redacció del Pla especial compten amb el
suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona.

OBJECTIUS DELS TALLERS
Taller 1 – Diagnosi i necessitats (Cercs, 11 de maig, 18h)
·

Explicar els objectius i l’estat actual dels treballs de redacció del Pla especial

·

Validar la pre-diagnosi efectuada per l’equip redactor del Pla

·

Identificar les principals necessitats a resoldre per part del Pla

Taller 2 – Propostes d’actuacions (Vilada, 1 de juny, 18h)
·

Explicar la primera proposta d’ordenació del Pla especial

·

Contrastar la primera proposta d’ordenació efectuada per l’equip redactor

·

Recollir noves idees i propostes d’actuacions
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PROGRAMA DELS TALLERS

Taller 1 (Cercs, 11 de maig)

Taller 2 (Vilada, 1 de juny)

17:45h

Recepció dels assistents i
lliurament de documentació

Recepció dels assistents i
lliurament de documentació

18:00h

Benvinguda institucional

Benvinguda institucional

Diputació de Barcelona
Consell Comarcal del Berguedà
Ajuntaments de Cercs i Vilada

Diputació de Barcelona
Consell Comarcal del Berguedà
Ajuntaments de Cercs i Vilada

Funcionament del taller 1:
què debatrem i com ho farem

Funcionament del taller 2:
què debatrem i com ho farem

Espai TReS · Territori i
Responsabilitat Social

Espai TReS · Territori i
Responsabilitat Social

El Pla Especial: objectius, estat
actual i pre-diagnosi

El Pla Especial: primera
proposta d’ordenació

Arquitectes redactors del Pla

Arquitectes redactors del Pla

18:35h

Torn obert de dubtes
sobre el Pla Especial

Torn obert de dubtes
sobre el Pla Especial

18:45h

Treball en grups

Treball en grups

Dinamitzats per Espai TReS

Dinamitzats per Espai TReS

20:15h

Síntesi de les aportacions de
cada grup

Síntesi de les aportacions de
cada grup

20:30h

Fi del taller

Fi del taller

DIAGNOSI I NECESSITATS

18:05h

18:10h

PROPOSTES D’ACTUACIONS

INSCRIPCIÓ ALS TALLERS
La inscripció als tallers és necessària. Per inscriure-us teniu dues vies:
·

Emplenant el següent formulari en línia: http://bit.do/TallersBaells.

·

Trucant al telèfon XXXXXXXX del Consell Comarcal del Berguedà i donant les
vostres dades de contacte.
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