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CUIDEM EL BARRI DE
CAPDEVILA
Una proposta de neteja de cara d’un barri que s’ha vist degradat en
els darrers anys promoguda per les persones que estimem el nostre
barri
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DESCRIPCIÓ GENERAL
La plaça de Capdevila i el seu entorn són els orígens de la nostra Guissona,
la Guissona que estimem, una Guissona amb historia i identitat pròpia, la vila
dels nostres avantpassats.
Capdevila és una plaça especial, qui hi viu i qui hi ha viscut se la sent seva,
té quelcom que t’hi enganxa, que te la fa sentir com a plaça pròpia, que te la
fa gaudir, que te la fa estimar, ...
Actualment, la plaça ha caigut en un estat de degradació considerable, molts
dels veïns que hi vivien, s’han fet grans i han anat morint; altres han deixat
les seves cases pe traslladar-se en zones dins la vila o fora de la vila, més
còmodes per a ells, on poguessin deixar el cotxe a l’aparcament, cases més
àmplies, amb més sol, ... això no fa que hagin deixat d’estimar la nostra plaça
i el seu entorn, però si que les seves vivendes s’hagin tancat o s’hagin llogat
a persones que, per la ubicació de les cases i pels seus anys, venen al barri
buscant una llar senzilla i que es permetin pagar o compartir amb un grup
important de persones. Persones que venen al barri per viure-hi, però poques
per conviure-hi.
També ens trobem que d’uns anys cap aquí, Capdevila ha esdevingut barri
de venda i consum de drogues, es sap i no ens n’amaguem. Si que hi ha
hagut i hi segueix havent intervencions policials puntuals, que potser durant
uns dies foragiten als consumidors i els traslladen a altres zones, però poc a
poc hi tornen, empobrint així la imatge del barri que estimem i traslladant la
por a les famílies que venien a gaudir de la plaça però que ara ja no ho fan
perquè la presència d’aquest grup de joves els incomoda. També ha
desaparegut la gent de pas, moltes persones que de la raval s’havien de
desplaçar cap al centre del poble, ara ho fan pel Portal o pel carrer Fluvià, per
l’ambient que es respira al nostre barri.
I finalment, l’incivisme d’alguns veïns que ha fet que la zona ajardinada i de
parc infantil ara serveixi per passejar els gossos i per deixar-los que en aquest
espai hi facin les seves necessitats.
A aquests fets s’hi sumen els solars buits i plens de brossa i de rates, els
grafitis, l’abandó de les zones ajardinades, l’enllosat que es va treure per
posar el gas a algunes cases i que ara ha deixat pedassos, l’esfalt trencat de
la part central de la plaça, la manca de manteniment de les faroles, zones
grogues, ... tot això, ens entristeix a totes les persones que estimem el barri
i que ens agradaria recuperar-lo i que Capdevila esdevingués un barri actiu i
estimat per totes aquelles persones que hi sentim i hi hem sentit quelcom
especial, que podem tornar-nos a sentir orgulloses de formar part del barri
que ha vist créixer Guissona i que ens ha vist créixer a nosaltres com a
guissonencs i guissonenques que estimem la nostra vila.
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JUSTIFICACIÓ
Amb aquesta proposta, que esdevé una proposta del tot urgent i necessària
només demanem la dignificació del barri i del seu entorn.
Es proposa una intervenció d’urgència a la plaça de Capdevila, carrer Portal
Nou, carrer del Gueto, carreró del Gueto i Baixada Capdevila, amb accions
concretes que permetran millorar el nostre barri, intervencions que
comportarien un primer rentat de cara.

DESTINATARIS DIRECTES
Els destinataris del projecte som en primer lloc els guissonencs i
guissonenques, les persones que estimem Guissona i que sobretot les que
estimem Capdevila.
Però també són destinataris els turistes, les persones que anem a conèixer
un nou poble sempre visitem en nucli històric i ens volem enorgullir de
presentar-los un barri net i polit, cuida’t, endreçat.
I les persones que hi viuen, per millorar-ne la seguretat, per viure en un
entorn cuida’t, bonic i estimat per tota la població.

OBJECTIUS
Definim uns objectius ambiciosos anant una mica més enllà del projecte i
creant una proposta de rehabilitació integral del barri de Capdevila.
1. La importància de comptar amb un pla de rehabilitació integral
- Definir un Pla de rehabilitació integral del nucli històric fora de l’eix
comercial
- Mantenir mentre no s’executi el pla una proposta de cura integral de
l’eix relacionat amb el barri de Capdevila
- Desenvolupar obres físiques de millora integral de l’entorn urbà del
barri
- Intervenir en la naturalesa social de l’entorn de Capdevila
2. La sostenibilitat dels projectes requereix un recolzament
important de la comunitat.
- Requerir un manteniment del solar, exigir la neteja i desinfecció del
mateix
- Adquirir el solar i definir-hi un projecte de recolzament a la comunitat
3. Fer de Capdevila un barri actiu i segur
- Millorar el parc infantil
- Realitzar propostes culturals i lúdiques al barri convidant que els
guissonencs i guissonenques s’hi apropin

3

CUIDEM EL BARRI DE CAPDEVILA

ACCIONS A PORTAR A TERME
Eliminar els graffitis
Actualment l’entorn de la plaça es troba ple de graffitis. Carrers, places, ..
Una primera intervenció seria eliminar-los i fer aquesta neteja tan necessària
dels nostres carrers.
També cal eliminar el grafitti del dipòsit, element identitari de la nostra plaça,
i pintar el dipòsit donant així valor afegit a l’obra del Sebastià Farré.

Arranjar esfalt de la plaça i enllosat d’alguns carrers
L’enllosat dona a la plaça i al seu entorn un caràcter propi. Tot i això,
l’enderrocament de cases, l’obertura de rases per instal·lacions de gas, l’accés
de vehicles, ... ha fet que tant l’enllosat com l’esfalt central de la plaça a poc
a poc s’hagi anat trencant i hagi anat sorgint esquerdes, forats, ...
Cal un reesfaltat de la plaça, de les voreres trencades i un recondicionament
d’algunes de les rajoles dels seus carrers. Una obra neta, curosa, mimada.
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Millora i adequació de l’ajardinat i de la zona de gronxadors
L’abandó de l’espai també ha comportat un abandó de la seva zona de
gronxadors i sobretot de la cura de la zona ajardinada.
Caldria posar més sorra al parc, refer la zona ajardinada i mantenir-la
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Instal·lacions elèctriques desfassades
El pas dels anys ha suposat canvis de cablejats i d’instal·lacions, cal treure
aquelles instal·lacions velles i obsoletes que només embruten els nostres
habitatges.

PRESSUPOST
Com podeu observar caldria una reformar total de l’espai i una inversió gran
per donar una nova vida a la zona de Capdevila però nosaltres proposem amb
aquest procés participatiu que es faci un rentat de cara, que s’arribi on s’arribi
però que es cuidi aquest espai, invertint-hi els 30.000€ en:
-

Neteja de grafitis
Esfaltat i enllosat
Millora de l’ajardinat
Eliminació d’instal·lacions obsoletes

CONCLUSIÓ
Com podeu observar caldria una reformar total de l’espai i una inversió gran
per donar una nova vida a la zona de Capdevila però nosaltres proposem
destinar aquest pressupost participatiu a un rentat de cara, per dignificar un
barri en el que s’ha deixat d’invertir i que s’ha deixat caure en
l’abandonament.
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RECULL D’IMATGES
Perquè som els veïns i les veïnes els que fem el barri, els que el cuidem, els
que l’estimem i els que mai l’oblidarem.
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