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Introducció 
 
En data 21 de maig de 2018 es va aprovar el Programa de participació ciutadana del POUM 
de Breda, en el que es preveia la realització de tres tallers participatius, oberts a tota la 
ciutadania i amb temàtiques diferenciades. 

L’objectiu dels tallers era fomentar la participació de la ciutadania no associada facilitant una 
participació oberta i plural. Impulsant el debat i la reflexió per tal que tots els ciutadans 
poguessin opinar i aportar les seves propostes.  

En data 5 de setembre de 2018, es va celebrar la primera sessió ordinària del  CAUM (consell 
assessor urbanístic municipal) del POUM de Breda. En aquesta reunió es van concretar les 
dates de la 1era sessió informativa a la ciutadania i dels tallers, i es va creure que l’espai idoni 
per a realitzar-los seria al Centre Cívic a les 8h del vespre. 

En concret i per tal de poder establir uns límits que facilitessin l’obtenció de resultats útils per el 
posterior desenvolupament urbanístic del nou Pla, s’han organitzat els tallers en base a tres 
grans temàtiques que han permès estructurar cadascuna de les jornades en tres exercicis 
clarament diferenciats.  
 
 

1er taller    
Temàtica: ALTERNATIVES I ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT.  

MODEL DE CIUTAT 
Data: 18 d’octubre de 2018 
  
2on taller  
Temàtica: ALTERNATIVES I ESTRATÈGIES EN MATÈRIA DE MOBILITAT I 

INFRAESTRUCTURES URBANES 
Data: 25 d’octubre de 2018 
  
3er taller  
Temàtica: ALTERNATIVES I ESTRATÈGIES EN MATÈRIA D’HABITATGE, 

EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES 
Data: 8 de novembre de 2018 

 
  

En qualsevol cas i més enllà de l’organització escollida, l’objectiu dels tallers ha estat facilitar 
el debat per grups per esbrinar quines han de ser les directrius generals del POUM i per ajudar 
a concretar elements clau pel planejament urbanístic municipal de Breda. 

Per tant, els tallers han tingut la pretensió de convertir-se en un espai de debat en el que la 
ciutadania assistent ha pogut reflexionar sobre què i com haurà de ser el municipi en termes 
de creixement global i específic per al seu nucli de població per als propers 20-25 anys. 
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Desenvolupament dels tallers i recull de dades 
 
Presentació dels tallers. 

Cada taller s’ha iniciat amb una salutació de l’alcalde com a regidor d’urbanisme que ha 
precedit la introducció realitzada per un dels membres de l’equip redactor del POUM en què 
s’ha explicat quin seria el funcionament del taller. 
 
 
Organització de grups. 

La participació total ha estat de 75 persones repartides en el conjunt dels tres tallers 
programats. En funció de l’assistència el nombre de grups ha oscil·lat entre 4 i 5. A cada taller 
s’ha procurat barrejar les persones perquè els grups fossin el més heterogenis possible. 
 

1er taller    
Participació: 28 persones (9 dones i 19 homes) 
Grups: 5 
  
2on taller  
Participació: 28 persones (9 dones i 19 homes) 
Grups: 5 
  
3er taller  
Participació: 19 persones (7 dones i 12 homes) 
Grups: 4   
  

 
 
Desenvolupament dels tallers. 

Un cop fetes les salutacions, explicat el funcionament de la jornada i organitzats els grups de 
treball, s’ha procedit a l’explicació individualitzada de cadascun dels exercicis preparats per 
l’equip redactor per tal de convidar els assistents a debatre i reflexionar col·lectivament sobre 
cadascuna de les temàtiques representades en cada bloc de treball. 

A l’inici del taller, es va facilitar a tots els grups uns plànols informatius i unes fitxes amb una 
sèrie de preguntes separades en tres exercicis. S’ha pretès que tots tres tallers fossin dinàmics i 
gràfics amb l’objectiu final que les reflexions fetes en el sí de cada grup es traslladessin sobre 
els plànols entregats, descrivint, tipificant i ubicant les respostes de molts dels exercicis per tal 
de fer la jornada més distreta i alhora facilitar a l’equip redactor del POUM l’obtenció de les 
conclusions. 
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Objectius de cada taller i exposició de resultats 

1er Taller. 
ALTERNATIVES I ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT. MODEL DE CIUTAT   

L’objectiu d’aquest taller ha estat la reflexió sobre el model de municipi del present i del futur 
de tal manera que les semblances i diferències entre ambdós escenaris donin pistes a l’equip 
redactor de quins valors cal mantenir, quins cal evitar i, a partir d’aquí, quin ha de ser el 
model de municipi que el futur POUM ha de perseguir.  

 
Exercici 1. Present i futur de la vila de Breda. 

A partir de dues preguntes formulades, el grup reflexiona i defineix en adjectius i/o 
expressions sobre el present del municipi de Breda i de com voldrien que fos el seu futur, 
a partir d’aquelles idees o imatges que tenen sobre el model de municipi que voldrien, 
els valors que es voldrien mantenir i els que es voldrien canviar o incorporar. 
 
Exercici 2. Protecció del medi: elements de valor natural i paisatgístic.  

En aquest exercici es donen unes dades generals del municipi relacionades amb la 
superfícies del terme i els percentatges de les diferents classes i tipus de sòl per tal que es 
facin una idea del que representa l’entorn natural i paisatgístic de Breda. A partir 
d’aquestes dades se’ls fa reflexionar de quins són els elements de l’entorn de Breda que 
haurien de ser susceptibles de protecció i de quina manera s’hauria de regular el seu ús i 
aprofitament. 
 
Exercici 3. Perspectives de creixement.  

En aquesta part, més dinàmica i més gràfica, es demanava al grup que reflexionés i 
marqués en un plànol les actuacions en les quals el POUM hauria d’incidir en escenaris 
futurs de creixement, industrial i residencial, en relació a la ordenació de sectors mal 
aprofitats, canvis d’usos, etc. I reflexionar sobre mantenir o desclassificar sòls urbanitzables 
aprovats a les Normes Subsidiàries del 1991.  

 
 
Exposició dels resultats. 
 
Exercici 1. PRESENT I FUTUR DE LA VILA DE BREDA 
 
A. Quins adjectius i/o expressions creieu que defineixen la vila de Breda del present? 
 

GRUP A 

Desendreçat 
Poble dormitori 
Desaprofitat 
Infravalorat culturalment 
Ben ubicat geogràficament 

GRUP B 

Poble dormitori 
Turístic 
Endreçat  
Poc participatiu 
Amb petita indústria metal·lúrgica i petits artesans 

GRUP C 

Decadent per falta de feina 
Poble dormitori 
Moltes associacions 
Participació ciutadana 
Mal senyalitzat per arribar al poble ( supramuniciapalment) 
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GRUP D 

Estancat 
Poc suport al petit comerç 
Poc participatiu 
Manca de suport al moviment industrial 
Falta d’interès a una denominació d’origen “Breda” 

GRUP E 

Residencial: ja que hi ha molta gent que hi viu i treballa fora de 
Breda 
Predomini de l’activitat industrial a la comercial que ha anat a 
menys 
Important nombre de 2ones residències 
Ben situat, en un entorn natural de qualitat 
Ben comunicat entre Girona i Barcelona 
Apagat  
Polígons industrials caòtics 

 
 
 
B. Com creieu que hauria de ser la vila de Breda en un futur per tal que la gent es 
quedi en el municipi? 
 
 

GRUP A 

Enjardinat 
Més organitzat urbanísticament 
Més personalitat 
Facilitar la creació de petites empreses 

GRUP B 

Actiu 
Industrial i potenciar l’artesania 
Potenciar el turisme 
Activar el mercat 

GRUP C 
Més activitat econòmica ( indústria, comerç,...) 
Millora dels accessos 
Millora de la comunicació amb tren 

GRUP D 
Millora d’equipaments existents 
Creació de nous espais culturals, lúdics i esportius 
Facilitats amb l’habitatge 

GRUP E 

Potenciar que hi hagi PIMES: artesans, tecnològiques, indústries,... 
Incentivar la col·laboració entre diferents professionals 
Repensar la potencialitat terrissaire de Breda 
Millora qualitat de vida pels que hi viuen 
Aprofitar l’entorn pel turisme rural 
Millorar la connectivitat a peu i bicicleta 
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(*) Taula de resultats contraposats dels adjectius i/o expressions que defineixen el present i el 
futur de Breda 
 

PRESENT FUTUR 
Grups Adjectius/Expressions Grups Adjectius/Expressions 

80% 
Poble dormitori / Residencial però la gent 
treballa fora 

60% 

Potenciar que hi hagi petites i mitjanes 
empreses: artesans, tecnològiques, 
indústries,.. / Potenciar l’artesania / Facilitar 
la creació de petites empreses 

60% 
 

Ben ubicat geogràficament: entorn 
natural de qualitat i ben comunicat   

40% 
Potenciar el turisme / Aprofitar l’entorn pel 
turisme rural 

40% Poc participatiu 20% Millorar la connectivitat a peu i bicicleta 
20% Endreçat  20% Millora de la comunicació amb tren 
20% Desendreçat 20% Més organitzat urbanísticament 
20% Turístic   
20% Important nombre de 2ones residències 20% Facilitats amb l’habitatge 
20% Estancat 20% Millora equipaments existents 
20% 

Amb participació ciutadana 
20% Creació de nous espais culturals, lúdics i 

esportius 
20% Predomini de l’activitat industrial a la 

comercial 
20% 

Industrial  

20% Petita indústria metal·lúrgica i petits 
artesans 

20% Millora de la qualitat de vida pels que hi 
viuen 

20% Polígons industrials caòtics   
20% Desaprofitat 20% Enjardinat 
20% Apagat 20% Més personalitat 
20% Decadent per falta de feina 20% Més activitat econòmica 
20% Mala senyalització supramunicipal 20% Millorar els accessos 
20% 

Poc suport al petit comerç 
20% Incentivar la col·laboració entre diferents 

professionals 
20% Poc suport al moviment industrial   
20% Falta d’interès a una denominació 

d’origen “Breda” 
20% 

Repensar la potencialitat terrissaire de Breda 

20% Moltes associacions 20% Actiu 
20% Infravalorat culturalment 20% Activar el mercat 

 
 
Conclusions 

La percepció que tenen els ciutadans sobre el seu municipi és que és un poble dormitori on 
s’hi resideix però s’ha de marxar a treballar fora del poble. Breda està ben ubicat 
geogràficament amb un entorn natural de qualitat i amb bones comunicacions per la 
proximitat del tren i l’autopista, amb l’inconvenient de tenir una mala senyalització 
supramunicipal. La trama urbana es considera desendreçada, apagada i amb uns polígons 
industrials caòtics. 
Es discrepa amb la participació de la població ja que hi ha un parell de grups que creuen 
que són participatius i un altre que no ho son, malgrat tot és un municipi amb moltes 
associacions. Es considera també que es un municipi infravalorat culturalment. 
A nivell econòmic predomina l’activitat industrial a la comercial, amb indústries petites 
dedicades a la metal·lúrgia i petits artesans. Hi ha un estancament econòmic i manca de 
feina. 
 
Hauria de ser un municipi on es potenciés i facilités la creació de petites i mitjanes empreses 
així com fomentar l’artesania local. Aprofitar l’entorn natural i potenciar-ne el turisme. 
Amb temes de mobilitat s’haurien de millorar els accessos i les connectivitats a peu i/o 
bicicleta. Caldria ordenar i endreçar la trama urbana. Crear zones per a nous equipaments i 
potenciant-ne els existent, així mateix també amb l’enjardinament d’espais lliures (zones 
verdes). 
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Exercici 2.  PROTECCIÓ DEL MEDI 
 
A. Quins elements d’aquest entorn natural i paisatgístic creieu que són irrenunciables 

i, per tant, susceptibles de ser protegits? 
 

 
Plànol dels resultats obtinguts amb el % de consens entre els participants al taller 
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Conclusions 

Hi ha unanimitat entre els participants del taller a protegir el sector de creixement del Turó de 
Santa Anna, com un entorn natural i paisatgístic irrenunciable. Per extensió, un 40% dels 
participants també consideren que s’hauria de protegir el sector de Cal Gall i cal Xec. Altres 
sectors que es consideren com a entorns a preservar són: Ca n’Hosta, la Barceloneta, Cal 
Ferreric - Ca l’Arola i Can Xifré, aquest amb menys focalització d’interès (20%). 

Dels entorns relacionats amb l’aigua se’n destaca la idea de protegir la bassa de ca l’Huguet 
amb un consens del 80% dels participants, seguidament amb un 40%, la Riera del Repiaix i 
les fonts, especialment pel que fa a la font de la Pintoresca. I en darrer lloc, amb un 20%, la 
protecció de tots els sistemes hidrogràfics, tant la riera de Breda com tots els torrents. 

Altres entorns naturals que un 20% dels participants consideren que haurien de tenir una 
protecció agrícola o que s’haurien d’incorporar al PEIN del Montseny serien el sector sud del 
municipi, anomenat Cal Pagès de Baix, i el sector nord que limita entre el torrent de Vilaseca 
i la riera de Breda, anomenat Cal Pagès de Dalt. 

Malgrat el PEIN del Montseny ja és un espai d’interès natural protegit hi ha un grup que en 
remarca la seva protecció. 

 
 
 
B. De tots els usos admesos en sòl no urbanitzable segons la legislació urbanística 

vigent, quins creieu que cal admetre sense restriccions i quins cal restringir? 
 

Ús 
Cal restringir-lo? 

Quines restriccions? 
NO SI 

Masies i Cases Rurals 3     

Equipaments en el medi rural 
1 1 No permetre fer edificacions 

    Horts controlats 

    Respectar el medi 

Càmpings 1 3 Amb limitacions de superfície i capacitat 

Aparcament Autocaravanes 1 1 Limitar el nombre de places 
Explotacions Agrícoles o Ramaderes 1 3 Activitats porcines de baixa densitat 
Subministrament de serveis 4     

Estació de carburants   1   
Habitatge familiar / Temporers 1 1   

Obres públiques   3 Només permetre obres temporals 

 
 
Conclusions 

Hi ha predomini en admetre i no restringir tant el subministrament de serveis (xarxes de gas, 
aigua, telecomunicacions, sanejament, etc.) com els usos de les masies i cases rurals, més 
enllà dels previstos en el catàleg de masies i cases rurals. 

També hi ha força consens en restringir les activitats de càmping (limitant-ne la superfície i 
capacitat), les explotacions agrícoles i ramaderes (sobretot les explotacions porcines, 
admetent només aquelles de baixa densitat), i les obres públiques (en el sentit d’admetre 
només aquelles que siguin temporals). 
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Exercici 3. PERSPECTIVES DE CREIXEMENT 
 
Quines necessitats i estratègies de creixement considereu que s’haurien d’establir en 
el marc de la redacció del nou POUM per a la vila de Breda?  

 
A. Assenyaleu aquelles zones per on creieu que ha de créixer la vila de Breda. En el 

cas que creieu que no és necessari preveure nous creixements, no cal que 
assenyaleu res, però sí que ho indiqueu. 

B. En cas d’haver assenyalat nous creixements, indiqueu quins usos s’hi haurien 
d’admetre (residencial, industrial, serveis, etc.) 

 

 
Plànol de proposta de nous creixements i usos que s’hi hauria d’admetre  

amb el % de consens entre els participants al taller. 
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A part dels nous creixements assenyalats alguns grups han proposat creixements de sistemes 
d’espais lliures, equipaments i serveis tècnics, quedant reflexes en aquest plànol. 
 
 

 
Plànol de proposta de nous sistemes 

 



Informe dels resultats dels tallers participatius. 
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL POUM DE BREDA 

 11 

Conclusions 

� En relació als creixements i usos residencials... 

Es plantegen diverses actuacions a tenir en compte en el POUM: majoritàriament 
s’apunta a completar els espais buits i envoltats de trama urbana com són Can Huguet 
(PPU4), la part nord del sector del Repiaix (PPU7), entre les cases i el tanatori, i el sector 
de can Valent (PPU6), amb un 60% de consens entre participants. També es marca 
com a creixement residencial, amb un 40% de consens, la part dreta que toca al sòl 
urbà del sector de Can Ferreric (PPU3) i la part esquerra que toca la zona esportiva de 
sector de Can Xifré (PPU8).  

El creixement residencial de la totalitat del sector de can Ferreric (PPU3) només l’ha 
tingut en compte un grup (20%). 

Per altra banda el sector de can Guilleumes que a dia d’avui està dins d’un pla de 
millora urbana amb indústries obsoletes, un 40% dels participants hi plantegen un 
procés de transformació passant principalment els usos industrials a usos residencials, 
malgrat un 20% pensi que ha de continuar tenint un ús exclusivament industrial. 

� En relació als creixements i usos industrials ...  

Hi ha un consens generalitzat en mantenir els tres sectors de creixement industrial 
existents situats al costat est del municipi: Repiaix (PPU7), Can Xifré (PPU8) i el Sector 
industrial nord (PPU12). Tant amb el sector del Repiaix com el de Can Xifré es plantegen 
retallar-los pel costat oest i concentrar els usos industrials al costat est, tocant a la riera 
del Repiaix. En canvi el sector industrial Nord hi ha un grup que planteja fer-lo créixer fins 
a limitar amb la carretera d’Arbúcies.  

Només un grup planteja un creixement industrial nou, en els terrenys que queden entre 
la riera de Breda i el sector Petrunes (PPU1), i mantenir l’existent PPU1 com a industrial. 

� En relació als creixements mixtes ...  

Només hi ha un grup que plantegi que el sector Petrunes (PPU1) es mantingui com un 
creixement amb usos mixtes entre residencial i industrial.   

� En relació als creixements de sistemes ... 

Malgrat que l’exercici plantejat no estava pensat per proposar creixements de sistemes, 
diversos grups ho han interpretat com un creixement a tenir en compte.  
Com a sistemes d’espais lliures es marca els entorns de Ca n’Huguet, com a 
reserva/ampliació d’equipaments esportius (can Xifré) o docents (costat de les escoles) i 
com a serveis tècnics reserva d’espai a l’entorn de la depuradora actual. 
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C. En els plànols observareu que hi ha alguns sectors en sòl urbanitzable que estaven 
previstos en les NNSS de l’any 1991 i que no s’han desenvolupat ... Assenyaleu si 
creieu que s’han d’eliminar aquests sectors, mantenir i en el cas que es 
mantinguin dir si cal modificar-ne l’ús. 

 

 
Plànol de proposta de desclassificació de sòls urbanitzables i alguns d’urbans 

 amb el % de consens entre els participants al taller 
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Conclusions 

En relació als sectors urbanitzables que actualment les NNSS preveuen de reserva per a futurs 
creixements...  

Tots els grups del taller coincideixen que s’ha de desclassificar el sector del Turó de Santa 
Anna (PPU10), amb concordança amb els resultats de l’exercici 2 A), que també per 
unanimitat assenyalaven que calia protegir pel seu valor natural i paisatgístic. Seguit d’aquest 
amb un 60% de consens i per extensió del Turó de Sta. Anna, es marca la part sud del sector 
Petrunes (PPU1) i la totalitat del sector de Cal Gall i Cal Xec (PPU9). 

Amb un 40% de consens proposen desclassificar els sectors de Can Ribas (PPU2), Cal Ferreric 
(PPU3) i Can Fogueres (PPU5), i tant sols un 20% assenyalen la part nord del sector Petrunes 
(PPU1) i una franja paral·lela a la riera del Repiaix que afectaria als sectors industrials del 
Repiaix (PPU7) i de Can Xifré (PPU8) 

Val a dir que un 20% de la ciutadania han marcat que s’haurien de desclassificar dos sectors 
de sòl urbà no consolidat: el pla de millora urbana de can Guilleumes (PMU) i la unitat 
d’actuació Plaça les Escoles (UA11). 

En general tots els grups han estat generosos marcant desclassificacions de sectors 
urbanitzables. Les que han tingut més consens es concentren a la part sud del nucli i el 
costat oest i nord-oest entre el sòl urbà i la riera de Breda. La part nord, centre i est es creuen 
sectors a mantenir, exceptuant una franja de separació amb la riera del Repiaix. 
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2on Taller. ALTERNATIVES I ESTRATÈGIES EN MATÈRIA DE MOBILITAT I 
INFRAESTRUCTURES URBANES 
 
L’objectiu específic és reflexionar sobre l’afectació de les infraestructures municipals i 
supramunicipals i de manera més concreta, sobre la mobilitat per vies urbanes i els punts 
conflictius de la xarxa actual.  
 

Exercici 1. Infraestructures de la mobilitat general 

En aquest primer exercici, es demana que s’enumerin les principals infraestructures que 
defineixen la mobilitat general del municipi i un cop definides que s’exposi com es 
podrien millorar. 
 
Exercici 2. Mobilitat urbana. 

A partir d’un plànol del nucli amb la trama urbana es demanava al grup que detectés i 
marqués els punts negres de la xarxa viària per tal de poder-hi incidir, en la mesura del 
possible, en la nova ordenació urbanística.  

A part de la mobilitat rodada, també es consulta en quins punts estratègics seria 
convenient la creació de zones d’aparcaments, ja sigui per la seva centralitat o bé 
perquè poden actuar com a aparcament dissuasius, o bé perquè s’han de vincular a 
equipaments públics. En aquest cas també es demana als grups que marquin aquests 
punts estratègics en el mateix plànol. 

I per últim, també es demana que cada grup reflexioni  i assenyali sobre el plànol les 
zones que s’haurien d’habilitar (o mantenir si ja ho són) com a zones de circulació 
restringida. 

 
Exercici 3. Mobilitat en sòl no urbanitzable 

En l’apartat A) d’aquest exercici, es centra l’atenció en la xarxa de camins que estructura 
el municipi. A partir d’un plànol on s’hi ha marcat els camins que en diferents documents 
s’assenyalen com a principals. El grup ha d’assenyalar els camins que hi falten i són 
indispensables i els que hi sobren i que per tant s’han de mantenir com a secundaris. 
També es demana que s’identifiquin tres camins principals que sense cap mena de 
dubte haurien de formar part de la xarxa local de camins i que es raoni la seva inclusió. 

En l’apartat B), els participants del grup han de reflexionar sobre quines rutes podrien ser 
d’interès per a la promoció turística del municipi, i per tant convertir-se en senders, rutes 
BTT, de 4x4 etc. 

 
Exposició dels resultats. 
 
Exercici 1.  INFRAESTRUCTURES DE LA MOBILITAT GENERADA 
 
A. Quines són les principals infraestructures que defineixen la mobilitat general del 
municipi? Són suficients? Són útils?  
 

- Ctra. d’Arbúcies (GI-552) 
- Ctra. de Riells (GI-5521) 
- Av. Catalunya  
- Via verda (del poble a l’Estació de tren) 
- Pont del Repiaix 
- Accessos als polígons 
- Accessos a can Cadell 
- Can Sagristia 
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Plànol de localització de les infraestructures que defineixen la mobilitat general 
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B. Un cop definides a dalt, com creieu que es podrien millorar?  
 

• Millorar la carretera d’Arbúcies (GI-552): 

o Prohibir l’aparcament (80%)  

o Preveure mesures de reducció de velocitat (40%) 

o Mantenir el doble sentit 

o Preveure parades de bus  

o Ampliar les voreres 

o Construir dues rotondes a l’inici i al final de l’entrada del poble 

o Acabar la mitja rotonda 

o Eixamplament des del pont de la riera de Breda fins el camí de l’ermita de 
Sta. Anna. 

 

• Millorar la carretera de Riells (GI-5521): 

o Millorar l’enllaç a la sortida de Breda, crear una rotonda (40%) 

 

• Millorar l’accés als polígons industrials 

o Accés tipus: ronda / variant / vial de circumval·lació (40%)  

 
• Millorar els vials que connecten amb els pobles veïns 

o Connexió amb St. Feliu de Buixalleu pel carrer St. Sebastià 

o Urbanització de St. Llop de Riells i Viabrea 

 
• Creació de bosses d’aparcament 

• Arranjament Pont del Repiaix  

 
 
Conclusions 

La carretera d’Arbúcies, per ser la carretera principal que creua el nucli de nord a sud, és la 
infraestructura viaria amb més nombre de propostes de millora, en destaquen dues que han 
tingut més consens entre els participants: en primer lloc seria la de prohibir-hi l’aparcament i 
en segon lloc preveure mesures de reducció de la velocitat. 

Una de les millores a fer en les infraestructures principals que ha tingut un 40% de consens és 
l’enllaç entre la carretera d’Arbúcies (GI-552) i l’accés a la carretera de Riells (GI-5521): al 
nord del nucli urbà, amb la creació d’una rotonda. 

L’accés a les indústries existents del costat est actualment es fa pel centre del nucli des de la 
carretera d’Arbúcies, amb un 40% de consens es creu que s’hauria de crear una 
infraestructura viaria que connectés les industries actuals i els futurs polígons industrials des de 
la GI552 amb una ronda o vial de circumval·lació que evités el transit de camions pel centre 
del nucli i facilités el desenvolupament dels sectors industrials. 

Altres propostes de millora fan referència a la creació de bosses d’aparcament, a 
l’arranjament del pont del Repiaix i millores de les connexions amb els pobles veïns com són 
Sant Feliu de Buixalleu i la urbanització de St. Llop de Riells i Viabrea. 
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Exercici 2.  MOBILITAT URBANA 
 
A. Identifiqueu damunt del plànol que us han facilitat aquells que considereu els 5 

punts negres més importants (i molestos) de la xarxa viària municipal. Descriviu-los 
molt resumidament. 
 

 
Plànol de situació dels punts negres detectats a la xarxa viària municipal. 
En vermell els punts on hi ha hagut més coincidència entre els cinc grups. 
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(*) Taula de resultats amb la relació els punts negres detectats i % de consens entre els grups 
 

Núm. plànol PUNTS NEGRES IDENTIFICATS A LA XARXA VIÀRIA MUNICIPAL % Grups 

1 Ctra. Arbúcies: sortida de la mitja rotonda  80% 

2 Ctra. Arbúcies: creuament amb el C. Nou / Plaça d'en Trunas  60% 

3 Cruïlla de carrers: Prat, Rovira i Pg. De les Escoles 60% 

4 Ctra. Arbúcies: creuament amb el C. Gaserans 40% 

5 
Zona de càrrega i descàrrega "Bar Tupí" / Encreuament Ctra. Arbúcies i C. Sant 
Josep 

40% 

6 Inici GIV-5521 Ctra. Riells Can Mariano 40% 

7 Encreuament Av. Catalunya amb C. Sant Sebastià  40% 

8 Encreuament Av. Catalunya amb C. Gaserans   40% 

9 C. Lleida i Av. Mossèn Pere Ribot 20% 

10 Ctra. Arbúcies: creuament amb carrer Barcelona 20% 

11 Plaça Dr. Rovira  20% 

12 Encreuament C. Àngel Guimerà amb C. Mossèn Pere Ribot 20% 

13 C. Rovira 20% 

14 Carrers estrets del casc antic  20% 

 
 

Conclusions 

Un punt en comú que coincideixen quatre grups (80%) és que la mitja rotonda de la 
carretera d’Arbúcies al capdamunt del carrer Francès Macià és el principal punt negre de la 
trama viaria i que caldria canviar-li el sentit. El segueixen amb un 60% de consens, 
l’encreuament del carrer Nou amb la Plaça Trunas, que es sol utilitzar freqüentment per fer 
canvis de sentit, i l’encreuament dels carrer Prat, Rovira i el Pg. de les Escoles.  

D’altres punt negres remarcats amb un 40% de consens són principalment encreuaments 
entre carrers com són: 

- el de la carretera d’Arbúcies amb els carrers Gaserans i St. Josep, aquests darrer 
per la zona de càrrega i descàrrega de Bar Tupí. 

- els encreuaments per manca de visibilitat i accés de velocitat de l’Av. Catalunya 
amb els carres Sant Sebastià i Gaserans.  

- i a l’Av. Mossèn Pere Ribot per accedir a la carretera de Riells que s’hi proposa fer-
hi una glorieta o rotonda. 

Amb menys consens, però si a tenir en compte, són els encreuaments dels carrers Lleida i 
Àngel Guimerà amb l’Av. Mossèn Pere Ribot, la carretera d’Arbúcies amb el carrer 
Barcelona, molèsties en el carrer Rovira i proposta de limitar l’aparcament per millorar la 
circulació a la Plaça Dr. Rovira. 

I en els carrers estrets del casc antic es creen molèsties causades per vehicles mal 
estacionats que dificulten la bona circulació de vehicles i amb espai insuficient pels vianants. 
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B. Identifiqueu també damunt del plànol aquelles zones que creieu aptes per a la creació 

de zones d’aparcament, ja sigui per la seva centralitat o bé perquè poden actuar com a 
aparcaments dissuasius, o bé perquè s’han de vincular a equipaments públics, etc. 
 
 

 
 

Plànol de situació punts aptes per a la creació de zones d’aparcament. 
En vermell els punts on hi ha hagut més coincidència entre els cinc grups. 
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(*) Taula de resultats amb la relació les zones aptes per a la creació de zones d’aparcament i 
% de consens entre els grups 

 
 

Núm. plànol CREACIÓ DE ZONES D’APARCAMENT % Grups 

1 Costat cercle Bredenc 80% 

2 Parcel·la buida al carrer Sta. Victoria 80% 

3 Aparcament de camions 60% 

4 Costat tanatori 60% 

5 Parcel·la entre càrniques Reixach i carrer St. Iscle / Can Sivina 60% 

6 Zona esportiva d'equipament carrer St. Francesc 60% 

7 Horts de darrera les cases del carrer Nou 40% 

8 Façana posterior CEIP, carrer Manel Genovart 40% 

9 Zona esportiva: parcel·la buida c. St Francesc 20% 

10 Parcel·la entre carrers Mercè Rodoreda i Josep Irla 20% 

11 Zona can Guilleumes - carrer Raval Salvà 20% 

12 Parcel·la buida a la Ctra. Arbúcies (passatge st. Pere) 20% 

13 Zona esportiva - Polivalent: zona petanca 20% 

14 Aparcament dins del PPU-4 20% 

15 Av. Catalunya  20% 

16 Plaça carrer St. Antoni 20% 

17 Zona esportiva: zona verda lateral camp de futbol 20% 

18 Carretera d'Arbúcies  20% 

19 Zona esportiva: camps can Xifré 20% 
 
 

Conclusions 

La majoria de grups assenyalen espais de propietat privada que es podrien convertir en 
aparcaments públics. Els més destacats són l’espai del costat del Cercle Bredenc i una 
parcel·la buida del carrer Sta. Victoria que actualment ja s’utilitza amb aquesta finalitat. 

Amb força consens també s’assenyala la parcel·la contigua a la carretera d’Arbúcies on 
actualment hi aparquen els camions, situada entre la carretera de les Aigües i el nucli urbà. 
Les principals mancances al municipi en matèria d’aparcament són un espai regularitzat 
pels vehicles de grans dimensions, una zona d’aparcament al costat del tanatori i cementiri, 
la creació d’una bossa d’aparcament cèntric a Can Sivina i l’adequació de la pastilla 
d’equipaments municipals del carrer St. Francesc al costat de les pistes de pàdel. 

Es plantegen altres bosses d’aparcaments entorn d’equipament municipals com són les 
escoles i el centre cívic, i de forma generalitzada als entorns de la zona esportiva per esser 
un lloc de més afluència de públic.    

Altres zones assenyalades on caldria preveure la creació de nous aparcaments són el sector 
urbanitzable de Can Huguet (PPU4 i els horts del darrera el carrer Nou. 

També es plantegen dos punt per descongestionar la carretera d’Arbúcies i proposen limitar 
l’estacionament des de la mitja rotonda fins a can Sobirà. 

Per últim, es plantegen aparcaments dissuasius al sector de can Guilleumes o en una de les 
parcel·les no edificades dels carrers Mercè Rodoreda i Josep Pla. 
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C. Finalment assenyaleu també en el plànol quines zones creieu que s’haurien 
d’habilitar (o mantenir si ja ho són) com a zones de circulació restringida?  Per 
exemple: casc antic només per a vianants?  

 

 
Plànol de situació dels carrers per habilitar com a zones de circulació restringida. 

 
 

Núm. plànol ZONES DE CIRCULACIÓ RESTRINGIDA % Grups 
1 Carrer Capellans  100% 
2 Carrer del Convent 100% 
3 Carrer St. Iscle  60% 
4 Prolongació carrer Sta. Victoria 40% 
5 Carrer Nou  40% 
6 Carrer de l'Església 20% 
7 Carrer Sta. Victoria 20% 
8 Carrer Sta. Anna 20% 
9 Carrer de Marcel·lí Trunas i Clos 20% 

 
 

Conclusions 

El 100% dels grups coincideixen a marcar els carrers Capellans i del Convent com a carrers 
de circulació restringida al transit amb accés només per als veïns, amb la prohibició 
d’aparcament. Amb un 60% de consens també hi inclourien el carrer St. Iscle. 

En general, en tots els carrers assenyalats, les restriccions passen per prohibir-ne 
l’aparcament i restringir el trànsit en algunes franges horàries, en algun cas limitat només als 
veïns. Només el tros del túnel del carrer del Convent es restringiria només a vianants. 
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Exercici 3. MOBILITAT EN SÒL NO URBANITZABLE 
 
Indubtablement la xarxa de camins en sòl no urbanitzable és una eina molt important per a 
facilitar la comunicació entre el ciutadà i el medi, essent també en ocasions una eina molt 
útil per a substituir les rutes de comunicació més importants davant d’emergències o 
situacions imprevistes. 
 
A. En el plànol hi hem marcat aquells camins que diferent documentació ens ha assenyalat 

com a camins principals. Els reconeixeu? Hi són tots?  
 

A.1) Marqueu en el plànol aquells camins importants que hi trobeu a faltar i ratlleu aquells 
que creieu que hi sobren.  
 
A.2) Seguidament indiqueu els 3 camins principals que sense cap mena de dubte haurien 
de formar part de la xarxa local de camins. Justifiqueu el perquè. 

 
 
(*) Taula de resultats 

 
% 

Grups 
Núm. 
plànol 

Nom del Camí On porta? Perquè es creu que és important? 

20% 1 
Camí Industrial  
(de nova creació) 

a Can Guilleumes 
Per donar accés al polígon industrial de 
can Guilleumes 

80% 2 
Camí de can 
Sagristia 

a polígons 
industrials 

Per reactivar la indústria del poble i donar 
bons accessos  
Sortida alternativa cap a la C35  
Accés a Gaserans  
Eixamplar i millorar el camí 

20% 3 
Camí de la 
Pintoresca  

Del poble a la 
font de la 
Pintoresca 

Per obrir el bosc al poble  
Per tenir un bon accés a la Pintoresca 

20% 4 
Camí de les 
Aigües 

Serra de 
Gaserans 

Per anar cap a la serra 

80% 5 
Camí de can 
Pelegrí i cal Gall i 
cal Xec 

De l'Av. Catalunya 
fins camí de de 
can Sagristia 

Connexió ràpida amb camí Gaserans 
Millor no tocar ja està bé així  
Eixamplar i millorar el camí 
Perquè uneix Pagès de baix amb el nucli 
urbà 

20% 6 

Camí de can 
Rafeló - can 
Climent - Can 
Valent 

Connecta amb la 
Gi552 i GI5521 

Per connectar les dues carreteres. Cal 
arranjar-lo. 

20% 7 
Camí de la 
Pintoresca des de 
la GIV5521 

a la Pintoresca Pel valor patrimonial 

20% 8 
Camí Ral de 
Gaserans al castell 
de Montsoriu 

A coll de n'Orri És l'accés a Gaserans des del coll de n'Orri 

20% 9 
Camí de can 
Valent fins a coll 
de n'Orri 

A coll de n'Orri Passant pel pont del Mut 
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Plànol de situació dels camins que es consideren principals.  
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Conclusions 

De tots els camins principals assenyalats en destaquen dos amb un 80% de consens entre els 
grups i són: el camí de can Sagristia i el camí que va de can Pelegrí a cal Gall i cal Xec. 
Ambdós camins estan connectats i s’utilitzen i es creuen necessaris com a accés alternatiu 
per a connectar la carretera d’Arbúcies (GI552) amb el nucli urbà a l’alçada de l’Av. 
Catalunya. També se’ls considera principals per són l’accés més fàcil i directe cap al nucli de 
Gaserans de sant Feliu de Buixalleu. 

Del camí de can Pelegrí se’n destaca que és el que uneix la zona agrícola de Pagès de Baix 
amb el nucli urbà. 

Del camí de can Sagristia, amb alguna modificació del traçat actual, els grups plantegen 
que sigui en un futur, el principal accés als polígons industrials del costat dret del municipi, 
amb la intenció d’evitar o disminuir la circulació del transit rodat de grans dimensions pel 
centre del poble i facilitar el desenvolupament d’activitats industrials.  

Altres camins principals assenyalats són els que porten a llocs amb un interès paisatgístic o 
simbòlics pels bredencs com són: la font de la Pintoresca, el coll de n’Orri, camí a Fogueres 
de Montsoriu, la Serra de Gaserans,... 

 

 

B. Els camins no només són importants com a vies de comunicació interurbana sinó que 
també poden ser un actiu important per al turisme sostenible, ja sigui com a rutes a peu, 
com a rutes en BTT, etc. Assenyaleu també un mínim de 3 rutes que creieu que poden ser 
d’interès per a la promoció turística del municipi. 

 
 

% 
Grups 

Núm. 
plànol 

Nom del Camí On porta? 
Tipologia? Raons per les quals 

l'heu escollit? 

40% 1 
Camí de la Riera de 
Breda 

De la Ctra. GI552 a les 
Escoles 

Ruta a peu  

60% 2 
Passeig fluvial del 
Repiaix 

Del Pont del Mut a 
Can Sagristia / seguint 
la riera de Repiaix 

Ruta a peu. Per l'entorn de la llera 
de la riera / connectar les fonts i 
zona de passeig 

80% 3 Camí de Sta. Anna Ermita Sta. Anna 

Ruta a peu i BTT 
Per tenir un altre accés a Sta. 
Anna dels del camí de can 
Sagristia i des del camí de cal 
Gall i cal Xec 

20% 4 

Ruta circular:  
C. Canigó, la 
Pintoresca, la Bòbila i 
C. Josep Aregay 

Sortir de Breda passant 
per TM de Riells fins la 
Bòbila 

Ruta a peu i BTT  
Itinerari circular 

40% 5 
Camí ral de Breda a 
Riells del Montseny 

Tram d la Pintoresca 
fins c. Canigó  /a Riells 
del Montseny 

Ruta a peu i BTT  
Perquè connecta dos camins 
bàsics  
Per l'accés a Riells del Montseny 

20% 6 
Camí de Breda a Coll 
de n'Orri 

A Coll de n'Orri 
Ruta a peu  
Accés al castell de Montsoriu 

20% 7 Ruta del colesterol  
Ruta circular entorn el 
sòl urbà 

Ruta a peu  

20% 8 
Altres camins: camí de 
St. Llop / El Camí / 
GR93 

Fora del terme 
municipal de Breda 
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Plànol de situació de les rutes d’interès per a la promoció turística del municipi.  
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Conclusions 

El camí del Turó de Sta. Anna és una de les rutes a peu o amb BTT que més consens té en 
quan a interès per a la promoció turística del municipi. Aquest camí connecta el nucli urbà 
amb el camí de can Sagristia travessant tot el turó i passant per l’ermita de Sta. Anna.   

Les rutes en els entorns dels passejos fluvials de la riera del Repiaix i de la de Breda també es 
proposen com a rutes interessants per fer a peu, amb la finalitat també de posar en valor les 
fonts que hi pugui haver en aquests recorreguts fluvials. 

Pel fet de ser històric i de connectar dos camins principals, es creu important assenyalar el 
Camí Ral de Breda a Riells del Montseny, en el tram que va del carrer Canigó fins a la 
carretera de Riells, passant per la Pintoresca. Un altre camí remarcable és el Camí de la Creu 
que connecta Breda amb el coll de n’Orri i que és el camí que s’utilitza per pujar a peu al 
castell de Montsoriu. 

Tenint en  compte que el terme municipal de Breda és petit i allargat, moltes de les rutes 
assenyalades surten del nucli urbà i abracen part dels municipis veïns de Riells i Viabrea i de 
St. Feliu de Buixalleu, i són les següents rutes circulars: ruta del Colesterol, ruta des de la 
Pintoresca fins a la Bòbila, ruta des de Can Guilleumes passant per St. Llop fins a la Bòbila, etc. 

Les fonts són patrimoni natural del municipi amb un valor ambiental. Tot i que l’exercici no 
plantejava la identificació d’aquests elements, un dels grups les ha volgut enumerar per tal 
que es tinguin en compte alhora de marcar rutes i senders per incrementar-ne el seu interès 
natural i paisatgístic.  
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3er Taller. ALTERNATIVES I ESTRATÈGIES EN MATÈRIA D’HABITATGE, 
EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES  
 
La temàtica a tractar en aquest taller va estretament lligada al primer taller en el qual es 
definia el model de poble i s’analitzaven futurs creixements, la desclassificació de sectors i/o 
la transformació de sectors existents. 

L’objectiu específic d’aquest taller és donar eines als participants sobre quines són les 
tipologies d’habitatge perquè reflexionin sobre quin ha de ser el model de creixement del 
poble, i més concretament quina tipologia veuen més adient en cadascun dels sectors que 
han assenyalat en l’exercici tres del primer taller “Perspectives de creixement”. 

Aquests creixements aniran vinculats a increments de població, i en conseqüència, requeriran 
la creació de nous sistemes d’equipaments i d’espais lliures. L’anàlisi de la suficiència i/o 
creació de nous sistemes també està inclosa en l’abast d’aquest taller. 
 
Per últim, caldrà tenir en compte també el patrimoni arquitectònic, cultural i artístic de Breda 
per tal que el nou planejament el protegeixi i/o promocioni. 
 

Exercici 1. Model d’habitatge 

En aquest primer exercici s’explica que, en municipis de característiques similars a Breda, 
la tipologia d’habitatges en què es desenvolupen els seus nuclis i sectors de creixement, 
de manera general, són tres: intensius, semi-intensiu i extensius. És per això que el grup 
reflexiona i debat sobre els avantatges i inconvenients de cada tipus de creixement i si és 
indicat o no per a Breda. 

A partir dels tres sectors amb més consens de futurs creixements residencials que es van 
plantejar en el 1er taller, es debat quina tipologia d’habitatge seria la més adient per 
cada cas. 

També s’haurà de reflexionar sobre quina tipologia d’habitatge s’hi podria plantejar en el 
pla de millora urbana de can Guilleumes com a possible sector de transformació passant 
els usos actuals d’industrial a residencial.  

 
Exercici 2. Patrimoni arquitectònic, cultural i artístic 

En tot municipi hi ha espais ambientals, geològics, patrimoni arquitectònic i/o històric amb 
rellevància que caldria preservar i protegir per la seva peculiaritat. En aquest exercici el 
grup ha de reflexionar sobre quins són els cinc elements principals a protegir i ordenar-los 
per prioritat.  
 
Exercici 3. Equipaments i Espais Lliures 
En l’exercici sobre els equipaments públics, el grup debat sobre quins tres equipaments 
nous consideren necessaris pels propers 25 anys a Breda. Es pretén que els participants 
ordenin, prioritzant els equipaments més necessaris i que reflexionin sobre quina és la 
millor ubicació per cadascun, marcant-los gràficament en el plànol. També es planteja si 
s’hauria d’aprofitar el POUM com a eina per traslladar algun dels equipaments existents a 
un nou emplaçament, i en aquest cas, quina seria la millor localització. 
 
En la segona part d’aquest exercici el grup debat sobre la necessitat o suficiència 
d’espais verds o jardins urbans al municipi, tenint en compte que Breda és un municipi 
envoltat de camps i bosc i amb un entorn paisatgístic destacable. També es reflexiona si 
cal potenciar alguna zona verda actual, crear un nou espai lliure i/o prescindir d’algun 
espai lliure que actualment no s’utilitzi.   
Una vegada s’hagin posat d’acord tots els membres del grup, hauran d’assenyalar 
aquests espais verds o jardins en el plànol facilitat. 
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Exposició dels resultats 
 
Exercici 1.  MODEL D’HABITATGE 
 
A. Partint de les estratègies recollides en el primer taller, imaginem 3 futurs 

creixements que s’han predeterminat de manera més o menys generalitzada en 
el 1er taller, quina tipologia us sembla més adient per cada cas i perquè? 

 
 

Sector Tipologia d'habitatge 

PPU4  
CAN HUGUET 

Dividir en quatre sectors: intensiu, semi-intensiu, extensiu i zona de 
protecció entorn a la bassa 

Semi intensiu ( unifamiliars aparellades) 

Dividir el sector en dos parts: entorns de la bassa no urbanitzable (50%) la 
resta residencial semi- intensiu, cases de poble, adossades (50%) 
Sector nord a tocar de la bassa no edificable, sector central extensiu i 
zona sud semi-intensiu 

PPU6  
CAN VALENT 

Costat dret (polígon industrial) proposen semi-intensiu (unifamiliars) i costat 
esquerre extensiu (unifamiliar aïllat) 

Semi intensiu (cases unifamiliars) 

Costat dret (polígon industrial) creació d'aparcament i costat esquerre 
semi-intensiu i extensiu  

Combinació de semi-intensiu i extensiu 

PPU7  
REPIAIX 

Semi intensiu, la resta industrial 

Semi intensiu (cases unifamiliars aïllades), la resta industrial 

Semi intensiu i extensiu, la resta industrial 

Semi intensiu, la resta industrial 

 
 
Conclusions 

En el nou sector de creixement de can Huguet (PPU4) tots els grups consideren que la part 
nord, a l’entorn de la bassa s’hauria de protegir, mantenint-la com a un espai lliure 
d’edificació destinat a zona verda per a l’esbarjo i oci dels bredencs. D’altra banda, hi ha 
unanimitat a l’hora de definir una progressió en la densitat del sector a mida que ens 
apropem al nucli urbà, de manera que en general es proposa una tipologia d’habitatge 
extensiva o semi-extensiva a la part central, que es transformaria en intensiva i/o semi-
intensiva a la banda sud, a tocar del nucli urbà on l’edificació és més compacta 

Pel nou sector de creixement de can Valent (PPU6) la majoria proposen la combinació de 
dues tipologies: creixement residencial extensiu i semi-intensiu, amb la puntualització d’un 
grup que planteja fer un canvi d’ús al costat esquerre de la carretera d’Arbúcies per crear un 
aparcament de camions. 

Pel nou sector de creixement de Repiaix (PPU7) tots els grups el mantenen com un sector 
mixt amb dos parts ben diferenciades: la part nord amb un creixement residencial, 
predominant la tipologia semi-intensiva a la zona compresa entre el carrer St. Sebastià, el 
carrer Dolors Callol i el tanatori, i la resta de sector destinat a creixement industrial. 
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B. Si es plantegés fer un canvi d’ús en els sector de can Guilleumes, passar d’industrial 
a residencial, quina tipologia creieu que seria la més adient i perquè?  

 
Grup Tipologia d'habitatge 

A 90% residencial i 10% ús indefinit 

B Transformar a un ús mixt: habitatges vinculats a petits tallers d’artesania 

C 
Transformar a un ús mixt: habitatge mantenint alguna nau industrial 
salvable per a ubicar-hi petita indústria 

D 
100% residencial amb una tipologia d’habitatge extensiu (edificis 
unifamiliars aïllats o agrupats) 

 
 
Conclusions 

El sector de can Guilleumes (PMU) està qualificat pràcticament tot en clau Ipg, petites 
industries. Tots els grups coincideixen en pensar que és un sector a transformar: majorment 
qualificant-lo de residencial. Un 50% de la ciutadania creu que hauria de ser un sector on 
s’hi pogués mantenir l’activitat industrial amb format de tallers vinculats a l’habitatge o 
reservar una peça per a indústria petita sense entrar en conflicte amb l’ús residencial. 

Actualment el sector Can Guilleumes és un Pla de Millora Urbana d’ús industrial (clau lpg, 
petites industries) pendent de desenvolupar. Hi ha consens en tots els grups participants en 
definir aquest sector com una zona on cal fomentar una transformació d’usos, 
principalment transformant-lo d’ús industrial a ús residencial, si bé la meitat dels grups 
consideren que caldria mantenir-ne una part com a ús industrial amb format de tallers 
vinculats a l’habitatge o reservar una peça per a indústria petita sense entrar en conflicte 
amb l’ús residencial. 
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Exercici 2.  PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, CULTURAL I ARTÍSTIC 
 
El patrimoni municipal no recau només en el valor que si li pugui atorgar des de l’estricte 
coneixement de la matèria sinó que hi ha una sèrie de valors que recauen en la saviesa 
popular i la tradició del lloc. És per això que resulta imprescindible la valoració de la 
ciutadania per definir què i com cal protegir. 
Cal que us poseu d’acord els membres del grup i identifiqueu quins creieu que són elements 
més importants a protegir i com cal protegir-los. Indiqueu-ne 5 i ordeneu-los per ordre de 
prioritat. 
 
 

 Element a protegir % Grups 

F 
Forns ( especialment els moruns): can siset sisó ( Ceràmiques 
Terraforta), can Buixalleu, c/ Vent,  c/ Còdols, c/ St Pere, Centre 
cultural d’informació turística, c/ Joan Puig i Cuñer  

100% 

* Fonts 75% 

* Safareigs  50% 

* Bassa de ca n’Huguet 75% 

------ Rec del Molí ( i altres recs que travessin la població) 100% 

  Nucli Històric 25% 
 
 
 

Núm. 
plànol 

Habitatges i masies singulars a preservar % Grups 

1 Can Xifré 50% 

2 Cal Batlle 50% 

3 C/ Barcelona 9-11 50% 

4 Masia c/ Còdols  25% 

5 Can Siset sisó 25% 

6 Casa Aragay  c/ nou 25% 

7 Centre cultural d'informació turística Els Forns 25% 

8 Can Serrat 75% 

9 Can Blanc c/ Francesc Macià 25% 

10 Can Folgueres  25% 

11 Torre Sala C/ Josep Aragay 25% 

12 Torre Pons Pg. De les Escoles 25% 

13 Can Barrabàs 25% 

14 Ca l'Americano  c/Barcelona 25% 

15 Villa Cardona 25% 

16 Torre de ca n' Hoste 25% 

17 Can Blanc (Peleteros) - Masia c/ Còdols - Pg. St Pere 25% 
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Conclusions 

La totalitat dels participants coincideixen en què és necessari protegir el rec del Molí com a 
infraestructura d’aigua, i els forns (especialment els moruns) com a elements diferencials de 
la tradició terrissaire de Breda. 
També amb una gran coincidència, un 75% dels participants proposen protegir els elements 
ambientals i naturals com són les fonts i la bassa de can Huguet, i a nivell arquitectònic la 
casa de Can Serrat. 
I en tercer lloc, amb un 50% de consens, es proposa protegir els safarejos, les cases de Xifré, 
cal Batlle, i l’habitatge entre mitgeres del carrer Barcelona, núm. 9-11. 
D’altres habitatges o masies singulars mencionades són: can Siset Sisó, casa Aragay, can 
Barrabàs, ca l’Americano, can Folgueres, la Torre Sala, la Torre Pons, Villa Cardona, la Torre 
de ca n’Hoste, can Blanc, etc . 
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CULTURALS

ESPORTIUS

APARCAMENT

DOCENT

ASSISTENCIAL

LLEURE / ACTES POLIVALENTS

Exercici 3.  NECESSITATS D’EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES 
 
EQUIPAMENTS 

A. Quins creus que són els equipaments més necessaris que el poble pot necessitar 
durant els propers 25 anys?  
 
B. Marqueu sobre el plànol quina creieu que seria la millor ubicació per a cadascun 
d’ells. 
 

 EQUIPAMENTS NOUS 
1 Ampliació zona esportiva  
2 Escoles i institut 
3 Sala polivalent (Teatre/ cinema) 
4 Aparcaments 
5 Biblioteca / Sala d’exposicions 
6 Ajuntament nou 
7 Residència Gent Gran 
8 Cobert (Polivalent) 
9 Gimnàs 
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Conclusions 

En general, Es poden agrupar els nous sistemes d’equipaments propostes segons el seu ús: 

- Equipaments d’ús esportiu: 
Breda disposa d’una zona d’equipaments esportius concentrats a l’extrem sud-est del 
nucli urbà, i en general els grups proposen una previsió d’ampliació d’aquesta zona 
esportiva en aquest emplaçament i d’un gimnàs proper a l’escola. 

- Equipaments d’ús cultural i lleure: 
A Breda hi ha actualment en funcionament un centre cultural de titularitat privada 
que s’anomena el Cercle Bredenc, però la ciutadania considera que caldria 
completar aquest equipament amb d’una sala polivalent de titularitat pública que 
sigui compatible amb l’ús de cinema / teatre. Tanmateix, no hi ha unanimitat a l’hora 
de decidir quin és el millor emplaçament per un equipament d’aquest tipus: alguns 
grups el situen dins l’àmbit del PPU4 Can Huguet, i d’altres a la zona de Can 
Guilleumes. 
D’altra banda, els participants veuen la necessitat de disposar d’un espai cobert per 
a celebrar-hi diferents actes, i proposen la creació d’un espai polivalent cobert al 
sector PPU4 Can Huguet. 

- Equipaments d’ús docent: 
Actualment només l’escola i la llar d’infants de Breda disposen d’un edifici específic 
per aquestes activitats, la secundaria s’imparteix en mòduls prefabricats. Alguns grups 
proposen construir l’ampliació de l’escola i i un nou institut a les proximitats de la zona 
esportiva municipal (al sud-est del nucli urbà), i d’altres, ampliar l’escola on 
actualment hi ha els mòduls prefabricats, i l’institut en terrenys pròxims on és ara, just 
a l’altre costat de la riera de Breda. 

- Equipaments d’ús assistencial: 
Com a nou equipament assistencial els grups proposen la creació d’una residència 
per a gent gran al sector de Can Guilleumes. 

- Equipament administratiu: 
Es proposa un ajuntament nou però no es concreta la nova ubicació. 

D’altra banda, tot i que no es tracta d’un sistema d’equipaments, els equips han assenyalat 
diferents espais que caldria reservar com a zones d’aparcament properes al nucli urbà. 

 

 

C. Creieu que amb el nou planejament s’hauria d’aprofitar també per a traslladar 
algun dels equipaments existents a un nou emplaçament? Quin i a on? 
 

Equipament Nou emplaçament 
% 

consens 

AJUNTAMENT 

a. Rehabilitar-lo eliminant la 2ona planta / Rehabilitar el 
campanar. 

b. Traslladar-lo a la plaça del convent des de la casa de la 
Planxadora fins a can Pastells fer Ajuntament nou. 

c. Reformar Ajuntament. 
d. Reformar l’església sta. Maria i l’ajuntament, treure el colomar, 

unificar-ho i adaptar-lo. Que l’església (actual museu) sigui la 
futura sala de plens i de casaments civils. 

100% 

INSTITUT Zona esportiva 25% 
MUSEU AREGAY Nous equipaments del Claustre 25% 

DEIXALLERIA 
Emplaçar-la en una zona industrial 
(*) ocupar l’emplaçament actual per aparcament del cementiri. 

25% 
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Conclusions 

Tots els grups han coincidit en proposar l’Ajuntament com l’equipament municipal sobre el 
qual cal incidir per a millorar la seva ubicació: es proposa una reforma de l’edifici actual, 
reformant l’església i el museu per a fer-hi dependències municipals o traslladant-lo als 
edificis que hi ha entre la Planxadora i can Pastells.  

D’altres equipaments per als quals es planteja un nou emplaçament són l’Institut, el museu 
Aregay i la Deixalleria.  

 

 

ESPAIS LLIURES 

A. Creus que a Breda li manquen espais verds i jardins urbans?  
 

Grup Respostes 

A Sí 

B Sí 

C 
Sí, és el que diuen les estadístiques (dades del Mapa Urbanístic de Catalunya).  

I malgrat tenir un entorn natural a prop es necessiten zones dins el casc urbà per 
al lleure de cada dia. 

D 
Sí, en falten però no de grans dimensions.  

Es podria enjardinar més els carrers amb arbres. 

 
 
 
B. Marqueu sobre el plànol 3 espais lliures que, a parer del vostre grup, reuneixin les 
condicions següents ... 

 

1er Zona verda / espai lliure existent que cal mantenir i/o potenciar. 

Lleres riera de Breda i Repiaix 
La bassa de ca n'Huguet 
Rec del Molí (ronda peatonal) 
Cal Batlle 
Turó de sta. Anna 

 
2on Espai en què creieu s’hi hauria de preveure un nou espai lliure o parc urbà ... 

Bassa de ca n'Huguet 
Riera del Repiaix 
Zona Nord de les Escoles 
Entre can Xifré i Zona industrial futura 
Entre Cementiri i sector residencial PP7 

 

3er Una zona verda de la qual se’n pugui prescindir. 

Zona verda Plaça del Repiaix (queda amagada)  
Solars a recuperar pel municipi c/ Gispert de Jàfer 
Cap 
Darrera el centre cívic per destinar-la a equipament com a possible ampliació 
del centre cívic. 
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Plànol de situació d’espais lliures a mantenir, crear o a prescindir 
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Conclusions 
Els grans espais lliures de Breda estan vinculats a elements naturals: el turó de Santa Anna, la 
riera de Breda i la riera de Repiaix. Es considera que aquests tres elements són característics 
del paisatge que envolta el nucli urbà i que caldria mantenir i potenciar, en un cas amb la 
creació d’uns passeigs fluvials, i en l’altre amb la delimitació d’un espai de protecció del 
turó. 
Un altre espai a mantenir i potenciar, de menor envergadura que els anteriors, però no 
menys interessant és l’entorn de Cal Batlle, a la zona esportiva municipal 
 
D’altra banda, es proposa la creació de nous sistemes d’espais lliures com ara: 

- El rec del molí a l’entorn del qual es veu interessant crear espais lliures d’esbarjo 
com ara la bassa de ca N’Huguet. 

- El bosc situat a la banda nord de l’escola. 
- Els terrenys situats a l’entorn del cementiri i el tanatori (*) 
- L’entorn de Can Xifré (*) 

 
(*) aquest espai lliure actuaria alhora com a element d’esponjament i de transició 
entre l’ús industrial (PPU7 i PPU8) i l’ús residencial.  

 
Per últim, es planteja la recuperació de dos solars per a destinar a sistema d’equipaments: 
un a l’entorn del centre cívic, i l’altre al C/ Gispert de Jàfer. 
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Recull d’imatges 
 

1er Taller 
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2on Taller 
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3er Taller 
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Annexes 
 

DOCUMENTACIÓ ESCRITA I GRÀFICA FACILITADA PER TREBALLAR 
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