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L’espai urbà de Porrera és un entramat de carrers, molts d’ells

petits i costeruts, que compartim tots els veïns i veïnes, algunes activitats

econòmiques, les entitats, la gent que ens visita..

Des de l’Ajuntament s’engega un procés participatiu per

tal que entre tots i totes millorem els usos que en fem, millorant, així, el nostre

poble i la nostra convivència.

OBJECTIUS DEL PROCÉS
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FASES DEL PROCÉS
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PRESENTACIÓ
Octubre 2020

SESSIÓ 1
INFORMATIVA I RECULL DE 
NECESSITATS
19 de novembre 2020

SESSIÓ 2
ELABORACIÓ DE PROPOSTES
3 de desembre 2020

ANÀLISI DE RESULTATS
Desembre 2020

SESSIÓ 3 
RETORN DE RESULTATS
Gener 2021



INFORMACIÓ
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El Pla de Mobilitat elaborat per la Diputació de Tarragona

per encàrrec de l’Ajuntament, conclou que:

Es pot mantenir la plataforma única dels carrers, mentre el volum de vehicles

que hi circuli continuï baix com fins ara.

Caldria augmentar l’espai per als vianants en punts d’alta atracció com la

zona esportiva, la piscina, el casal, l’escola, la plaça Catalunya o la vessant

nord del municipi on es troben més serveis turístics.

Seria important senyalitzar millor les entrades i els aparcaments.

Seria necessari augmentar l’oferta d’aparcament a la zona sud, donada la

impossibilitat de fer-ho a la zona nord.



INFORMACIÓ
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La proposta d’Ordenança de convivència

ciutadana i via pública recull les següents idees:

Fomentar el respecte i cura envers l’espai públic.

Regular l’ús privatiu de l’espai públic.

Prevenir actes i activitats que puguin malmetre l’espai públic o suposin risc

per a la població.



SESSIÓ 1
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1. Informar entorn les principals conclusions del Pla de Mobilitat elaborat per la

Diputació de Tarragona i envers les principals idees recollides per l’ordenança

cívica existent.

2. Reflexionar i debatre entorn les necessitats dels diferents col·lectius que fan ús

de l’espai públic de Porrera.

Objectius

Dades de la sessió

Dia: 20 de novembre de 2020

Durada: 2h

Número de participants: 14

Perfils representants: ciutadania en general, activitats econòmiques (cellers i cases

rurals)



SESSIÓ 1
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S’ha utilitzat la tècnica Mapa d’Empatia que permet visualitzar els

aspectes emocionals i racionals dels usuaris d’un espai en plasmar els seus

actes i sentiments.

Aquesta dinàmica ajuda a empatitzar en profunditat amb les persones que

utilitzen un espai i comprendre les necessitats i expectatives de diversos

perfils que fan o poden fer ús d’aquest espai, per tal que serveixin de factors

que ajudin a definir els reptes de futur.

La dinàmica s’ha estructurat en les següents fases:

1. Identificació dels perfils de persones que utilitzen l’espai públic de

Porrera i de què hi necessiten fer.

2. Reflexió entorn el que fan, veuen, escolten i senten cadascun dels perfils

definits quan utilitzen l’espai públic de Porrera.

3. Debat entorn quines són les seves necessitats no cobertes i els obstacles

que es troben a l’hora d'utilitzar l’espai públic de Porrera.

Dinàmica



SESSIÓ 1
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1. IDENTIFICACIÓ DE PERFILS

Perfils de persones que utilitzen 
l’espai públic de Porrera

Relacionar-se, anar a comprar, 

utilitzar serveis, passejar, etc.

Què necessiten fer a l’espai públic 
de Porrera?

Veïns i veïnes

Activitats 
econòmiques

Visitants

Carregar i descarregar, mostrar 

productes, relacionar-se amb els 

clients, etc.

Passejar, descobrir el poble, 

descansar, relacionar-se amb la 

població, etc.



SESSIÓ 1 – Reflexió per cada perfil
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SESSIÓ 1 – Conclusions
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