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Sexe

□ home

□ dona

Edat

□ <18 □ 18-30 □ 30-40 □ 40-50 □ 50-60 □ 60-70 □ 70-85 □ >85

Nucli a on resideix _________________________________________
Aquest qüestionari actua com a guió de reflexió previ als tallers. Els agrairíem si el
poden portar respost els dies dels tallers. Proposem dos grans temes de reflexió. Sota
de cada tema hi ha algunes preguntes sobre les que pot reflexionar i respondre en
l’espai en blanc disponible.

QUÈ ÉS EL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE LA BAELLS?

TEMA 1. PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

És l’instrument legal i tècnic que regularà l’acció urbanística de l’entorn de
l’embassament i la pròpia làmina d’aigua de La Baells. Per acció urbanística entenem
la implantació, millora o creixement de les activitats vinculades amb aquest àmbit de
sòl no urbanitzable, siguin de caire esportiu, lúdic, turístic o d’habitatge
(exclusivament per al cas de les masies o cases rurals existents).

-

Quina valoració fa de la qualitat paisatgística de l’entorn de l’embassament?
Quina és la imatge actual que l’entorn projecta a l’exterior i la que es voldria oferir?
Mesures per protegir o millorar el patrimoni natural o cultural existent.
Com li agradaria que fos el futur de Sant Salvador de la Vedella?
Indrets que consideri d’especial interès potenciar o protegir.
Activitats orientades al coneixement de l’entorn que consideri efectives.

El Pla Especial Urbanístic no pot modificar el planejament de rang superior, com ara
el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals o els plans d’ordenació municipal
(POUM o Normes Subsidiàries) de Cercs, Vilada i La Quart.
QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DEL PLA ESPECIAL DE LA BAELLS?
L’objectiu principal és regular urbanísticament les activitats turístiques i de lleure
associades a l’embassament i el seu entorn immediat, amb la finalitat de potenciar el
turisme dins del marc de la protecció dels valors ambientals i paisatgístics d’aquest
espai i del Berguedà en general.
La primera proposta d’ordenació assenyala criteris d’ordenació i de regulació
normativa de les actuacions i usos previstos en el conjunt de l’espai de contacte de
l’embassament amb el seu entorn, i en els punts que concentraran aquestes activitats.
PER QUÈ ES FA PARTICIPACIÓ CIUTADANA?
L’objectiu de qualsevol pla urbanístic és desenvolupar un programa de llarg abast i
amb el màxim consens. En aquest sentit, la participació ciutadana ha de permetre
conèixer i considerar les idees i propostes de la població local i dels diferents sectors
amb incidència en l’àmbit del Pla especial. Només així es garantirà l’eficàcia, la
viabilitat i l’èxit del pla, en el marc d’un procés de màxima transparència.
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TEMA 2. ACTIVITATS VINCULADES A L’EMBASSAMENT
-

Com valoraria un augment de visitants a l’embassament de La Baells?
Com valora la relació (accés, ús, etc.) entre els nuclis urbans propers i
l’embassament.
Satisfaccions, mancances o riscos de les activitats lúdiques actuals.
Satisfaccions, mancances o riscos de les instal·lacions o construccions pròximes a
l’embassament.
Valoració del bany, la pesca o la navegació que actualment es practica.
Actuacions que consideri adequades per limitar aquests usos o per millorar-los.
Quines altres activitats li agradaria fer que ara no és possible de realitzar?
Valoració sobre possibles alternatives a l’allotjament turístic actual, com ara:
càmpings, àrees d’acampada lliure, refugis, turisme rural, etc.
Ús, manteniment i estat actual dels camins que porten a la làmina d’aigua.
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ALTRES TEMES, COMENTARIS I OPINIONS QUE LI AGRADARIA APORTAR
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