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RESUM 

El propòsit d’aquest treball és analitzar l’espai públic del municipi de Bordils des d’una 

perspectiva de gènere. L’objectiu és conèixer les relacions de gènere (edat, sexe, ètnia, etc.) 

que es donen en els espais públics del municipi i saber si són espais aglutinadors, d’identitat, 

de relació, etc. La metodologia emprada es basa amb 16 entrevistes informatives als residents 

de Bordils per conèixer la seva vida quotidiana vers l’ús de l’espai públic.  

 

RESUMEN  

El propósito de este trabajo es analizar el espacio público del municipio de Bordils desde una 

perspectiva de género. El objetivo es conocer las relaciones de género (edad, sexo, etnia, etc.) 

que se dan en los espacios públicos del municipio y saber si son espacios aglutinadores, de 

identidad, de relación, etc. La metodología empleada se basa en 16 entrevistas informativas a 

los residentes de Bordils para conocer su vida cotidiana respecto al uso del espacio público. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this essay is to analyze the public space of the town of Bordils from a gender 

perspective. The aim is to find gender relations (age, sex, ethnicity, etc.) that occur in public 

places in the municipality and whether areas are unifying identity, relationships, etc. The 

methodology used is based on 16 interviews with residents Bordils information to meet their 

everyday lives towards the use of public space. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Presentació 

L’origen d’aquesta investigació ve motivada pel meu interès per la geografia del gènere. A 

l’assignatura de Pensament Geogràfic impartida pel professor Joan Nogué i, també, a la de 

Geografia Rural impartida per la professora Isabel Salamaña, es va treballar aquesta temàtica i 

em va semblar molt interessant. Igualment, aquest curs he treballat transcrivint entrevistes de 

la Tesi Doctoral de l’Anna Serra, sobre gènere i espai públic, fent augmentar el meu interès per 

aquesta temàtica, on alhora, he enriquit el meu vocabulari sobre gènere. És per aquestes 

raons que he triat la temàtica, gènere i espai públic, pel meu TFG i he centrat la meva recerca 

en el municipi de Bordils.   

El fet de triar Bordils com a cas d’estudi és perquè és el meu poble, d’on em sento molt 

identifica i molt activa a partir de participar en diverses entitats i associacions que hi ha en el 

municipi. Amb aquest treball em sembla que puc arribar a conèixer la relació que la gent del 

meu poble té amb l’espai públic i, alhora, intentar millorar les relacions de convivència i 

contribuir a afavorir un major arrelament en el poble.  

1.2 Objectius i hipòtesis 

El propòsit d’aquet TFG és analitzar l’espai públic del municipi de Bordils des d’una perspectiva 

de gènere. L’objectiu és conèixer les relacions de gènere (edat, sexe, ètnia, etc.) que es donen 

en els espais públics del municipi i saber si són espais aglutinadors, d’identitat, de relació, 

amables, etc. Conèixer l’ús de l’espai públic per part de les persones que resideixen a Bordils i 

des d’una visió del gènere pot contribuir a afavorir una millor igualtat entre les persones i l’ús 

d’aquest espais. A més, com a coneixedora del municipi, crec que una millora urbanística del 

carrer Almeda pot ser una interessant operació per connectar de manera amable els dos 

principals nuclis de població de Bordils: el nucli històric i l’eix de la carretera (zona de 

creixement lineal situat a la carretera que va de La Bisbal d’Empordà a Girona). El carrer 

Almeda podria actuar com a eix vertebrador des d’una una perspectiva de cohesió social i 

veïnal. 

Per assolir el meu treball, com s’explicarà a la metodologia, s’han realitzat entrevistes 

informatives a residents i a una regidora de l’Ajuntament de Bordils per arribar a conèixer com 

viuen l’espai. A les entrevistes també s’ha preguntat per la proposta de millora urbanística del 

carrer Almeda per conèixer quina opinió en poden tenir ells. 
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Les hipòtesis que es plantegen són: 

- A Bordils no hi ha espais públics de relació/convivència que convidin a un ús 

intergeneracional per part de la població.  

- La població nouvinguda no té un sentiment de pertinença al poble, fet que provoca 

que no participin a la vida associativa i social. 

- Potenciar un eix viari (carrer) com espai de trobada, com és el carrer Almeda, pot 

fomentar la relació social, cultural i intergeneracional, i afavorir el sentit de pertinença.  

1.3 Estructura del treball 

El treball de recerca està format per 8 capítols. El primer és aquesta introducció on s’exposen 

els objectius i les hipòtesis de l’estudi, a partir dels quals s’organitza la investigació i 

s’estructura el treball.  

El segon capítol està format per la metodologia emprada per dur a terme aquest treball. 

Aquesta metodologia ha estat la recollida bàsica de la informació a partir de la realització 

d’entrevistes informatives, tot i que també hi ha una part més teòrica que s’ha dut a terme a 

través d’una recerca bibliogràfica, i un estudi de Bordils que s’ha realitzat a partir de 

documents municipals. En aquest capítol podem trobar la metodologia per dur a terme les 

entrevistes i els mapes realitzats. 

El tercer capítol comprèn el marc teòric, on a través d’una petita recerca bibliogràfica 

s’interrelacionen bàsicament dos conceptes: espai públic i gènere. Per començar, trobem una 

breu explicació de la geografia del gènere i dels seus interessos i temes més recurrents, tot 

apuntant les principals autores d’aquests estudis. Seguidament, trobem la recerca bibliogràfica 

dels dos conceptes, tot apuntant les principals investigacions dutes a terme, i per últim, les 

principals característiques de l’espai públic. 

El quart capítol ens acosta al poble de Bordils, l’àmbit d’estudi del present treball. 

Primerament trobem una breu explicació de la situació geogràfica del municipi i dels 

components més importants que compte. Desprès, es fa un petit anàlisi demogràfic de Bordils 

incidint en temes com l’evolució de la població, la distribució per edats i la immigració. I per 

últim, trobem el creixement urbanístic del poble amb l’evolució a través dels anys i com 

s’estructura actualment diferenciant diferents parts urbanístiques.  

El cinquè capítol també fa referència a Bordils, però en aquest cas ja comença a filar més prim i 

trobem la descripció dels espai públics i dels equipaments. També es descriu la mobilitat i 
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l’accessibilitat que té el poble. Per acabar, i com a capítol sisè, trobem la proposta de millora 

urbanística que presenta aquest treball vers el carrer Almeda.  

El setè capítol és possiblement el més important, donat que en ell es porta a terme el buidatge 

de les entrevistes, permetent així un anàlisi de la vida quotidiana dels habitants de Bordils. 

S’ha dividit el capítol pels set ítems estudiats els quals són: identitat, opinions que tenen a 

veure amb el sentit de barri, d’estima per l’espai on es viu i de trets simbòlics compartits amb 

la comunitat; sociabilitat, qüestions que afavoreixen, o no, les relacions socials, les possibilitats 

de fer activitats, de trobar gent i/o de compartir l’estona dins l’espai públic; autonomia, fa 

referència a les possibilitats de que tothom pugui realitzar les seves activitats sense sentir-se 

exclòs; seguretat, aspectes que tenen a veure amb el fet d’estar i desplaçar-se amb confiança i 

de sentir-se còmode anant d’un lloc a un altre; accessibilitat, aspectes que fan possible, 

dificulten o impedeixen el desplaçament i l’arribada a qualsevol espai públic; 

multifuncionalitat, manifestacions que tenen a veure amb la dotació de serveis i amb la 

possibilitat o impossibilitat de tenir-hi cobertes les necessitats; i la proposta de millora 

urbanística. El capítol està estructurat per l’anàlisi d’aquests set que formen l’entrevista i 

complementat per frases textuals dels entrevistats 

En el vuitè capítol es recullen els resultats i les conclusions extretes un cop realitzat el treball 

de recerca, i en el novè i últim capítol, la bibliografia emprada per la realització d’aquest TFG. 

Per complementar el treball, hi ha l’annex el qual compte amb els guions de les entrevistes i 

les 17 entrevistes transcrites.  
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2. METODOLOGIA 

La metodologia emprada per la realització d’aquest treball ha estat la recollida bàsica de la 

informació a partir de la realització d’entrevistes informatives. Tot i això, la part més teòrica és 

extreta de fonts bibliogràfiques i l’estudi de Bordils, des d’un punt de vista demogràfic i 

urbanístic, s’ha fet a partir de documents com l’Agenda 21 o les Normes Subsidiàries del 2005 

de Bordils. 

2.1 Introducció al treball de camp 

La recollida bàsica de la informació s’ha fet a partir de la realització d’entrevistes informatives, 

ja que l’entrevista és probablement la tècnica més comuna en la metodologia qualitativa 

perquè possibilita un marge de moviment molt ampli a l’hora d’obtenir informació.  

És per això que s’ha dut a terme entrevistes a dos nivells: a residents i a un expert. S’ha 

realitzat 16 entrevistes informatives als residents de la zona en igual nombre d’homes que de 

dones, i en quatre franges d’edat diferents: de 0 a 14; de 15 a 30; de 31 a 60 i de més de 60, 

per obtenir major nombre d’informació i ser més detallada. Per altre banda, s’ha fet una 

entrevista a un altre nivell, a una regidora de l’Ajuntament de Bordils per aportar més 

informació sobre les conseqüències socioespacials.  

Dins el treball de camp també s’ha donat un paper addicional a l’observació directe i a la 

experiència viscuda pròpia, ja que sóc habitant de Bordils i utilitzo l’espai públic diàriament.  

2.1.1 Entrevistes als residents. Tipologia de les persones entrevistades 

S’ha considerat resident tota aquella persona que dorm i utilitza el poble per tal de poder 

conèixer l’experiència urbana en tota la seva complexitat.  

La selecció dels entrevistats s’ha fet a partir de la tècnica de la mostra teòrica o de la “bola de 

neu” i s’ha procurat en tots els casos que entre els paràmetres establerts en els trams d’edat 

(0-14; 15-30; 31-60; i més de 60) i sexe (homes i dones), hi hagués el màxim de diversitat 

d’estils de vida. Per tant, la consideració a les experiències, dificultats, possibilitats i estratègies 

tindrà lloc tant des d’una perspectiva generacional com de sexe. A partir de la informació 

obtinguda al principi de l’entrevista, s’ha elaborat una taula resum (Taula 1) on es recull per 

grups d’edat i gènere, on viuen i quina és la procedència de les persones entrevistades.   

 



5 
 

 

 

 

L’apropiació de l’espai, l’estima o la identificació amb determinats llocs té un condicionant 

amb el temps que hi estem. És per això que s’ha recollit en el mostreig persones que porten 

vivint en el poble des del dia que van néixer i altres de nouvingudes. Això servirà per desprès 

conèixer la motivació de quedar-se a viure a Bordils. Encara que la població està formada 

sobretot per persones de les comarques de Girona o provinents d’altres indrets de Catalunya, 

també hi trobem un nombre considerable de persones de procedència estatal, estrangera i 

extracomunitària. És per això que s’han entrevistat tres persones; una noia de 15 anys 

procedent de Sèrbia, una dona de 38 anys de Rússia, i per últim, una altre dona de 62 anys 

procedent de Jaen. Com ja hem comentat en algun moment del treball, Bordils compta amb 

una gran població romanesa, la qual no ha volgut atendre a cap entrevista relacionada amb 

aquest treball.  

Les circumstàncies de la vida i les possibilitats, o no, de valer-se per un mateix condiciona 

també la manera de relacionar-nos amb el medi urbà. Per això, s’han entrevistat des d’un nen 

de 8 anys, amb la facilitat de moviment pròpia de l’edat, fins a una senyora de 86 anys amb 

bastant menys facilitat de moviment.  

En relació al tipus de treball, d’entre els homes entrevistats trobem un professor d’esports, un 

adjunt de direcció en una fàbrica d’embotits, un metge i dos jubilats. Dels nois que tenen 

FRANJA ENQUESTA EDAT CARRER HABITATGE PROCEDÈNCIA 

  nena de 10 anys 10 Carrer Montserrat Bordils 

Primera franja nen de 10 anys  8 Carrer Ample Bordils 

0-14 nena de 10-14 anys  13 Carrer Montserrat Bordils 

  nen de 10-14 anys  14 Mossèn Plantés Bordils 

  noia de 15-20 anys  16 Carrer Almeda Sèrbia 

Segona franja noi de 15-20 anys  15 Mossèn Plantés Bordils 

15-30 noia de 20-30 anys  27 Carretera Palamós Bordils 

  noi de 20-30 anys  28 Carrer Sèquia Bordils 

  dona de 30-45 anys  38 Carrer Montserrat Rússia 

Tercera franja home de 30-45 anys  44 Carrer Narcís Aliu Bordils 

31-60 dona de 45-60 anys  58 Carrer Montserrat Bordils 

  home de 45-60 anys  54 Carrer Canyes Fornells de la Selva 

  dona de 60-70 anys  62 Carrer Sèquia Jaen  

Quarta franja home de 60-70 anys  65 Carrer Medinyà Bordils 

més de 60 dona de més de 70 anys 86 Carretera Palamós Quart 

  home de més de 70 anys  80 Carrer Montserrat Llorà 

Font: Elaboració pròpia, 2016 

Taula 1. Taula resum de les persones entrevistades 

 



6 
 

menys de 16 anys, dos estudien ESO a Celrà i dos primària a Bordils. En relació a les dones, una 

treballa en una gestoria, una altre és mestressa de casa, dos estan pre-jubilades recentment i 

una està jubilada. De les noies que tenen menys de 16 anys, dos estudien ESO a Celrà i una 

primària a Bordils.  

2.1.2 Disseny i elaboració del guió de l’entrevista 

El fet que hagi realitzat les meves Pràctiques Externes del Grau a la Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial on he tractat temes de gènere, i haver transcrit entrevistes de la Tesi 

Doctoral amb la perspectiva de gènere de l’Anna Serra m’ha facilitat l’obtenció d’una 

entrevista guió-pauta, a partir de la qual poder començar a treballar. El primer pas va ser, 

doncs, elaborar un model d’entrevista adaptada a la realitat de Bordils.  

Les entrevistes als residents havien de servir per arribar a conèixer com les persones es 

relacionen amb el seu entorn urbà. Podríem dir que són entrevistes en profunditat perquè 

posen èmfasi en l’experiència personal, íntima, vol conèixer els gustos, les pors, les 

percepcions i els sentiments en relació a l’ús de l’espai. En definitiva, aspectes que poden 

contribuir a detectar el nivell d’integració o d’exclusió social i de gènere de la persona vers 

Bordils, i del poble vers la resta de la població. El guió, doncs, va quedar estructurat en vuit 

blocs (Annex). 

En el primer bloc les preguntes són sobre el context general de la persona entrevistada, d’una 

forma oberta i informal. En algunes ocasions, quan es va demanar a algunes persones per ser 

entrevistades, la seva resposta era del tipus: vols dir que et sabré dir gaire res, jo? o no tinc 

gaire coneixement del poble... La meva resposta, amb l’objectiu de convèncer de la 

importància de la informació que em podien aportar, sempre era: no et faré preguntes sobre el 

poble, sinó sobre la teva experiència personal en el poble. Començar l’entrevista amb les dades 

sociodemogràfiques preguntant on viva, quants anys feia que vivia a Bordils o quines coses 

solia fer pel poble servia perquè la persona es tranquil·litzés veient que podria explicar moltes 

coses.  

El segon bloc fa referència a la identitat sobre el poble, on totes les preguntes que s’hi troben 

giren al voltant de la identitat i dels espais preferits dins del barri. L’objectiu d’aquestes 

preguntes era arribar a saber si la gent del poble es sent identificat/da amb Bordils i quins són 

aquells espais que ajuden a crear aquesta identitat. Per tant, es començava preguntant si es 

sent identificat amb el poble i què ho fa que sigui així o no. Seguidament es preguntava si 



7 
 

pensa que hi ha sentiment d’identitat vers el poble entre la gent i se li demana que qualifiqui 

Bordils amb alguns adjectius tant positius com negatius, si fos el cas. La càrrega simbòlica de 

les paraules utilitzades per descriure el seu poble posen d’èmfasi la relació sentimental o 

afectiva que existeix, en alguns casos més que d’altres. Per acabar el bloc, es preguntava pels 

llocs preferits dins del poble i el perquè d’aquestes eleccions, és a dir, què motiva que uns 

espais agradin més que uns altres. I per últim, com acostuma anar-hi, sol/a o acompanyat/da. 

El tercer bloc feia referència a la sociabilitat, on es preguntava quin són els llocs de trobada de 

la gent i si creuen que n’hi ha prous per totes les edats. Aquestes preguntes permetien 

observar de forma indirecta el nivell d’integració dels espais del poble que tothom té, i en 

definitiva, el grau d’integració de les persones entrevistades amb el seu entorn. Una altre 

pregunta que complementava el bloc era si formen part d’alguna associació cultural o 

esportiva al poble per veure si la gent aposta per moure el poble i quines són les associacions 

que tenen més pes dins de Bordils.  

El quart bloc feia referència a l’autonomia, on es preguntava si es pot passejar tranquil·lament 

per Bordils i si es pot anar sol/a a qualsevol lloc del poble per veure el grau d’autonomia que 

presenta Bordils en relació als espais públics.  

El cinquè bloc introduïa el tema de la seguretat i es preguntava si es sent segur/a a Bordils i si 

hi ha alguna zona o espai on es senti incòmode o eviti anar-hi per motius de perillositat. Si la 

persona n’insinuava algun, se li preguntava sobre els determinats moments del dia en què es 

dóna aquest fet. L’objectiu d’aquest bloc era veure si hi ha espais amb una connotació 

negativa i el fet d’aquesta.  

El sisè bloc responia a l’accessibilitat i als models de mobilitat, on es preguntava si Bordils té 

una bona mobilitat per tothom, quin mitjà utilitzen per moure’s pel poble i si utilitzen les 

voreres quan es desplacen pels carrers. Totes aquestes preguntes es duien a terme per veure 

com actuen els espais públics en la llibertat de moviment i per saber indirectament si Bordils té 

unes bones voreres per desplaçar-se d’un indret a un altre i quina connotació tenen per les 

persones entrevistades.  

El setè bloc feia referència a la multifuncionalitat, on es preguntava per l’ús dels serveis públics 

i privats del poble, en general. En algunes ocasions, es preguntava els serveis del poble, i en 

altres, es deixava que fossin les persones entrevistades qui els mencionessin. Curiosament, 

aquells espais que no s’utilitzen és com si no existissin, ja que sovint passaven totalment per 

alt. En aquest punt també s’incidia amb l’ús dels comerços de Bordils, ja que fer totes les 
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compres al poble o no fer-n’hi cap porta connotacions d’identitat i d’integració. L’objectiu 

d’aquestes preguntes era conèixer si l’ús d’aquests equipaments ve donat pel bon servei que 

ofereixen, si és motivat pel fet d’estar en un entorn que els hi resulta agradable o senzillament 

per raons de proximitat.  

I el vuitè i últim bloc ve donat per la proposta de millora urbanística en el carrer Almeda. 

L’última part de l’entrevista era explicar la proposta d’adequar el carrer Almeda i fer-lo més 

amable de cares als vianants. L’objectiu d’aquesta pregunta era veure l’opinió de les persones 

respecte la reconversió del carrer Almeda per fer-lo semipeatonal i d’aquesta manera ser més 

amable de cares als vianants i convertir-se en un eix de connexió entre el poble i la carretera. 

Actualment la viabilitat d’aquest carrer queda poca usada i, segurament, la proposta 

augmentaria la seguretat pel poc trànsit que significaria i la possibilitat que la gent l’utilitzes 

molt més caminant degut a la gran quantitat d’equipaments que reuneix aquest eix.  

2.1.3 Localització i concertació de l’entrevista 

La localització dels residents a diferents carrers del poble també ha estat un objectiu per tal de 

poder observar l’ordenació urbana des de diferents òptiques. S’han buscat persones que 

visquessin més o menys repartides per tot el poble, però tal i com podem veure en el mapa 1, 

el carrer Almeda no té cap resident entrevistat. Això és perquè al tenir un gran nombre 

d’equipaments fa que hi hagi molts menys habitatges que, per exemple, el carrer Montserrat. 

Per tant, el carrer Almeda podem dir que és un carrer d’equipaments i el Montserrat, i molts 

altres més, residencials.  

La manera d’arribar a les persones entrevistades ha estat de coneixences personals, ja que 

com a bordilenca de tota la vida, conec la majoria dels habitants i, més o menys, els seus 

perfils. És per això que aquesta tasca ha estat bastant fàcil, ja que al moment de triar els 

candidats només s’havia de pensar qui podia anar millor segons el seu perfil (sobretot per 

procedència i edat).  

La petició d’entrevista sempre ha anat acompanyada prèviament d’una explicació del Treball 

Final de Grau i de la justificació de realitzar les entrevistes. S’ha de dir que de les 16 persones 

que s’havia decidit entrevistar, totes van acceptar la petició, tret de la comunitat romanesa 

que en tot moment se’n va desentendre.  
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2.1.4 Buidatge de les entrevistes 

Un cop realitzades les entrevistes s’ha procedit a transcriure les gravacions i recollir-les en un 

document. Cal dir que aquesta tasca de transcriure-les ha estat interessant però també 

feixuga. Interessant perquè escoltar l’entrevista a posteriori permet pensar atentament sobre 

algunes de les coses que s’han dit i treure reflexions personals sobre aspectes o idees que 

criden l’atenció. Un cop feta aquesta tasca, s’ha procedit al buidatge de les entrevistes. 

Aquesta s’ha fet analitzant pregunta per pregunta de cada ítem per veure quina era la resposta 

de la gent per treure’n unes conclusions generals. S’han analitzat les quatre franges d’edat per 

separat posant atenció al sexe de l’entrevistat. Totes aquestes consideracions i conclusions 

s’han anat anotant al bloc de notes per després poder-hi treballar conjuntament.  

2.1.5 Entrevista a una experta 

A part de les entrevistes realitzades als residents de Bordils, s’ha dut a terme una entrevista a 

la Montse Pou, regidora d’Hisenda, Serveis Socials i Acció Social, Cultura, Joventut, Esports i 

Festes de l’Ajuntament de Bordils i qui té la supervisió dels equipament del pavelló Blanc i 

Verd, la Pista Vella i els dos locals de la Pista Vella a Bordils. Aquesta entrevista s’ha realitzat 

per poder conèixer i comprendre, des d’una altre perspectiva, com els usuaris de Bordils es 

relacionen amb el seu entorn urbà.  

Tot i que la Montse Pou és de tota la vida de Bordils, el seu punt de vista ve donat des del 

càrrec que ocupa dins de l’Ajuntament, tot i que en algun moment aquest pot veure’s afectat 

pel fet que sigui una bordilenca de tota la vida.  

El guió de l’entrevista és el mateix que el de les persones residents i es vol arribar al mateix 

objectiu, però algunes de les preguntes estan dirigides a com creu que actua la gent de Bordils 

respecte algun tema, on aquí si que parla des del seu càrrec dins l’Ajuntament de Bordils.  

 2.2 Realització de mapes 

Per complementar aquest treball s’han realitzat diferent mapes de Bordils. Aquests, s’han 

treballat amb el programa ArcMap i la seva font ha estat l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya (ICGC).  

 

 

 



11 
 

3. MARC TEÒRIC 

En el marc teòric es tracten bàsicament dos conceptes: gènere i espai públic. Com aquest 

treball fa una lectura des de la perspectiva del gènere, es farà una breu explicació del que és la 

geografia del gènere, uns estudis els quals he conegut aquest mateix any i trobo interessant 

aprofundir-hi. L’altre concepte treballat és el d’espai públic, on s’interrelaciona amb el gènere i 

a través d’una petita recerca bibliogràfica s’expliquen les principals línies de recerca. 

Finalment, trobem les característiques principals de l’espai públic.  

3.1 La geografia del gènere 

S'ha definit la geografia del gènere com la que "examina les formes en què els processos 

socioeconòmics, polítics i ambientals creen, reprodueixen i transformen, no només els llocs on 

vivim, sinó també les relacions socials entre els homes i les dones que hi viuen i, alhora, també 

estudia com les relacions de gènere afecten aquests processos i les seves manifestacions en 

l'espai i en el medi" (Little et al. 1988: 2).  

Si busquem els inicis d’aquests estudis trobem que en l'àmbit de parla anglesa la consideració 

del gènere en la Geografia data de començaments de la dècada de 1970 i té un doble objectiu: 

el primer, consisteix a aportar l'enfocament femení als estudis geogràfics i oferir alternatives 

als problemes territorials; i el segon, promocionar a les dones en les institucions acadèmiques 

(Mc Dowell, 2000: 48). Tot això es produeix en un context en què es produeixen unes 

transformacions socials i culturals que, segons T. Vicente (2000), afecten les dones en quatre 

dimensions: 

- Canvis demogràfics que reflecteixen la disminució de la fecunditat i l'augment de 

l'esperança de vida femenina, el que es tradueix en major disponibilitat de temps per a 

altres activitats.  

- Canvis laborals amb l'entrada de les dones en el mercat laboral, que implica modificar 

la vida familiar, les tasques domèstiques i la separació entre l'espai públic i privat.  

- Canvis educatius que impliquen una major presència de les dones en nivells educatius 

secundaris i universitaris.  

- Canvis en el poder polític i econòmic amb una lenta, però contínua, incorporació de les 

dones en la política activa, llocs directius, administracions públiques i organitzacions 

socials, professionals i científiques. 

A Espanya, la perspectiva de gènere en geografia s'introdueix a mitjans dels anys vuitanta, una 

dècada més tard que als països anglosaxons i a diferència d'aquests, els primers estudis tracten 
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sobre el medi rural. Tant a Espanya com a Europa i el món occidental, la introducció del gènere 

en la geografia rural ve de les geògrafes feministes, que tenen com a principal objectiu fer 

visibles les dones; un projecte essencialment polític per respondre a l'orientació masculina de 

la disciplina i per investigar sobre temes que preocupen les dones (WGSG, 1984; Garcia Ramon 

et al., 1988; Hanson & Monk, 1989; Sabaté, 1989; Bowlby et al., 1989). 

Els objectius i interessos de la geografia de gènere consisteixen en analitzar i donar explicació a 

la separació espacial i a la segregació social -a qualsevol escala geogràfica- segons el gènere. 

Aquest plantejament, va suposar un avenç epistemològic i metodològic ja que des d'un 

enfocament més interpretatiu s'estudien les relacions de gènere i els seus efectes en el 

territori i en la societat. 

Si ens fixem amb autores com A. Sabaté (1984), Garcia Ramon (1998) (2005) o Little (2007) i 

amb la base de les aportacions científiques en les principals revistes de Geografia nacional i 

internacional de finals del segle XX, poden interpretar-se, des de la perspectiva de gènere, una 

sèrie de temes que són recurrents en els diferents camps que componen la geografia humana i 

que són de gran transcendència per al conjunt de la societat (Cater; Trevor, 1989). De més a 

menys repercussió destaquen, en primer lloc, els estudis que reinterpreten les teories, 

conceptes, estats de la qüestió i metodologies geogràfiques des de la perspectiva de gènere. 

En segon lloc, apareixen treballs que centren la seva atenció en dones i ciutats, espais 

quotidians, pobresa i marginació o els efectes de les polítiques urbanes en el col·lectiu femení. 

En tercer lloc, i dins de la geografia econòmica, les principals investigacions s'orienten en la 

relació que tenen les dones amb els diferents mercats de treball i les asimetries respecte el lloc 

de treball, sector d'activitat, salaris i conciliació de la vida laboral i familiar. En quart lloc, i 

reinterpretats a partir de la geografia rural, es troben estudis sobre el paper de les dones en 

espais i explotacions agràries, en la conservació del medi ambient i en la cohesió social i 

desenvolupament general dels espais rurals. En cinquè lloc i vinculades a la geografia de la 

població, hi ha investigacions relacionades amb la distribució territorial de variables 

sociodemogràfiques que mesuren la qualitat de vida de les dones: envelliment, joventut, 

esperança de vida, maternitat o dependència. El sisè lloc l'ocupen treballs sobre sexualitat, 

identitat, masculinitat i infància; i finalment hi ha els estudis relacionats amb l'ensenyament de 

la geografia i la perspectiva de gènere en els diferents nivells educatius.  

Hem d'aclarir que, en principi, el terme gènere es refereix a les diferències originades social i 

culturalment entre el femení i el masculí, mentre que el terme sexe es refereix més aviat a les 

diferències biològiques entre home i dona, tot i que darrerament s'insisteix també en la idea 
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que el sexe també es construeix socialment (Peake & Valentine, 2003). El gènere és com una 

variable d'opció múltiple que contrasta amb el sexe que només té dues opcions. Aquestes 

opcions múltiples de gènere, es diu, són rols o papers socials que la persona desenvolupa des 

de la seva infància i que defineixen al masculí i al femení dins d'una societat. 

Podríem destacar que Ana Sabaté, en un excel·lent manual sobre el tema de la geografia del 

gènere, defineix la geografia feminista com "aquella que incorpora les aportacions teòriques 

del feminisme a l'explicació i interpretació dels fets geogràfics" (Sabaté et al., 1995: 16). Es fa 

necessari explicar que en el món anglosaxó els termes "geografia feminista" i "geografia del 

gènere" són pràcticament intercanviables; en canvi, als països de tradició llatina el terme de 

geografia feminista té una connotació més militant, i el terme geografia del gènere una 

connotació que sembla més acceptada acadèmicament i que posa èmfasi en la idea de la 

construcció social del gènere (Garcia Ramon, 2008). El que és cert és que la geografia del 

gènere (i/o la geografia feminista) van molt més enllà que la denominada "geografia de les 

dones" en que simplement s'estudiaven les dones, però, en canvi, no es tenia en compte la 

construcció social del gènere (WGSG, 1984; Bowlby, 1989). I avui en dia està molt clar que la 

geografia del gènere no ha de ser conreada només per les dones i estudiar només les dones 

(encara que no es nega que no fos això necessari en una etapa inicial), sinó que en els estudis 

més innovadors es posa èmfasi en el fet que cal estudiar i comparar els rols de gènere 

assignats tant a homes com a dones (Coutras et al. 1989; Paravicini et al., 2003; Sharp, 2007). I, 

com bé diu Garcia Ramon (2008), convé assenyalar que no només és important que s'incloguin 

els homes com a objecte d'estudi, sinó que també cal que ells portin a terme investigacions en 

aquesta temàtica, com afortunadament ja està succeint en els últims anys. 

3.2 L’espai públic i el gènere 

Des d’una dimensió sociocultural, els espais públics es defineixen com llocs de relació, de 

trobada social i d’intercanvi, on convergeixen grups amb diferents interessos. A més, els espais 

públics contribueixen a la identitat col·lectiva d’una comunitat com més diferents siguin les 

persones que s’hi apropien i més variades siguin les activitats que s’hi realitzen (Borja, 1998). 

Per la seva part Low (2001: 32-35), els defineix a partir d’una multiplicitat de significats socials, 

culturals, polítics i estètics: “representa l’estètica de la ciutat i són considerats una metàfora de 

la cosmologia urbana”, “proporciona un espai físic, social i metafòric pel debat públic sobre la 

governança, la identitat cultural i la ciutadania” i és l’escenari de la vida quotidiana on es 

produeixen interaccions diàries, intercanvis econòmics, conversacions informals, etc.  
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Els espais públics poden considerar-se com “àgores quotidianes” (Salamaña, 2012) o 

“paisatges participatius”, concebuts com elements nuclears de la vida urbana que reflecteixen 

la nostre cultura, creences i valors públics (Francis, 1989). També ho considera així Delgado 

(1999), per qui els ciutadans reinventen contínuament els espais públics, ja que són ells els que 

utilitzen els espais prèviament projectats pels professionals de l’urbanisme i els que es mouen 

quotidianament per ells.  

Per la seva part, Rogers (1998) senyala que l’espai públic pot jugar un paper important en la 

redistribució de la riquesa, la integració i la cohesió social a la ciutat i considera que la qualitat 

de vida al carrer i en els espais oberts és una condició necessària perquè una societat tingui un 

alt nivell de convivència i l’espai públic sigui l’expressió física d’una societat democràtica. 

Seguint a la mateix línia, Garcia Ramon (1998) recorda que les intervencions sobre els espais 

públics tindrien que convertir-se en prioritats per les administracions locals per ajudar a 

disminuir les desigualtats econòmiques, socials i de qualitat de vida a la ciutat. Però, 

evidentment, l’urbanisme no pot, per si mateix, corregir les desigualtats socials si no va 

acompanyat de mesures socials (Gans, 2002), però si que pot ajudar, en canvi, a millorar les 

condicions de vida de la població.  

L’estudi dels espais públics ha interessat significativament a les geògrafes feministes ja que 

amb ells poden analitzar-se les relacions entre les identitats de gènere i la construcció de 

l’espai. Les persones, depenent del seu gènere, edat, ètnia, cultura, religió, classe social i 

capacitats físiques, s’identifiquen amb els espais de forma diferent. Homes i dones viuen i 

experimenten la ciutat depenent dels seus diferents interessos, necessitats i desitjos. L’espai 

està socialment construït i, per tant, depèn del gènere (Garcia Ramon et al., 2014). 

La percepció de por, la sensació d’amenaça i els comportament espacials que els homes i les 

dones desenvolupen en els espais públics depenen, en certa mesura, de la seva edat, ètnia, 

sexualitat, habilitats físiques, etc. (Day, 1999; Pain, 2001; Paravicini, 2002; Ware et al., 2011).  

Algunes geògrafes feministes han estudiat la seguretat de les dones en els espais públics i han 

demostrar com les geografies quotidianes dels homes i les dones són totalment diferents 

respecte els estils de vida, la mobilitat i el comportament a la ciutat. Així, per exemple, s’ha 

observat com les dones registren sovint el seus moviments per les ciutats amb la finalitat de 

minimitzar la seva percepció de por en els espais públics (Pain, 1997; Oliver, 2006). Segons 

Valentine (2001), la percepció de por de les dones en els carrers està estretament associada 

amb les percepcions de les persones que ocupen l’espai i el controlen. La por, afegeix, està 
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associada al desordre i és per això que el grafitis, les escombraries, els grups de joves o els 

indigents en el carrer, poden ser senyals que representen la falta de control a l’espai.  

3.3 Característiques de l’espai públic 

Podem dir que dintre el sistema urbà, l’espai públic constitueix l’escenari on tenen lloc les 

diverses evolucions de la vida col·lectiva; així com l’espai privat correspon a l’àrea de l’individu, 

l’espai públic és el domini de la col·lectivitat, allà on aquesta viu i s’articula (Serra, 2003). 

L’objecte d’aquest treball, de fet, serà l’anàlisi del poble de Bordils, considerat precisament 

com a espai públic  

En general, l’espai públic urbà s’articula sempre a partir d’una varietat d’espais i territoris 

complementaris i comunicats entre ells, tant gestionats per entitats privades com col·lectives, 

on es combina tant la vida social com el comerç i la cultura.  

Jordi Domingo (2002:188-189) va classificar l’espai públic en tres grups diferents:  

“El primer és aquell espai d’ús general que comunica els diferents espais de la ciutat, com 

els carrers i les places... el segon és el format per aquells espais de propietat pública, que 

poden ser gestionats per les administracions o per empreses privades, preparats per a fer 

diferents activitats d’ús públic... un tercer tipus és aquell espai de titularitat i gestió privada 

que configura un marc per a la realització d’activitats públiques.” 

Si ens fixem en aquesta distinció, hem de tenir en compte el fet que la propietat de l’espai pot 

ésser col·lectiva o privada, però que el factor que defineix com a “públic” un espai és el fet que 

en ell hi tinguin lloc activitats d’ús públic. Pràcticament qualsevol barri o poble inclou zones 

gestionades privadament on, de fet, s’hi porta a terme la major part de la vida de la 

col·lectivitat: aquest seria el cas de les estacions de tren o autobús, dels bars, o fins i tot 

d’algun espai esportiu (com és el cas de Bordils). La titularitat de propietat d’aquests espais no 

és un element determinat que els faci perdre la condició de “públics”. Un exemple significatiu 

que respon a aquesta afirmació és l’ús com a espai públic d’algunes zones que originàriament 

no responien a aquesta funció i que l’han rebut per la dinàmica pròpia de la ciutat i de les 

persones que els hi ha donat aquest paper, encara que a vegades pugui ser temporal. 

D’aquests, Borja (1998) en menciona alguns com fàbriques abandonades, solars pendents 

d’edificació, espais buits entre edificis... En tots aquests casos s’ha atorgat una funció pública 

d’acord amb els models socioculturals, a un espai que no estava pensat per a assumir-la. Per 

altra part, la vida col·lectiva es completarà en les zones de titularitat pública, especialment 

entre els carrers i places.  
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En aquesta mateixa direcció Elena Giráldez ha destacat que els espais públics són, 

independentment de la seva titularitat, “tots els béns i els serveis al gaudi dels qual té dret tota 

una col·lectivitat o comunitat àmplia o una part substancial d’aquesta col·lectivitat o 

comunitat” (Giráldez 2002: 43). Al mateix temps, la multiplicitat i la varietat d’aquests espais, i 

especialment, el fet que en ells hi interactuïn tota mena de grups socials, fa que rarament 

aquests espais siguin homogenis, sinó que en ells s’hi troba reflexada la varietat d’usos i de 

motivacions que hi ha.  

Podríem dir que el principal ús de l’espai públic és la interacció interpersonal. Aquesta té llocs 

a diferents nivells tant dins dels espais específics per a ella com en els més oberts com el carrer 

o la plaça. No es tracte doncs, de simples espais de circulació, sinó d’àrees en que es 

configuren les formes de relació entre els individus i entre els diferents grups socials. Però per 

tal de facilitat aquestes interaccions, l’espai ha de gaudir d’una qualitat que les faciliti i ha de 

convertir-se, per tant, en un espai aglutinador.  

Stephen Carr i Mark Francis (1992: 19-20) van definir tres valors que serien essencials per a la 

construcció de l’espai públic. En primer lloc ha de respondre a les necessitats i demandes dels 

seus usuaris, en temes de confort, relax i utilitat. En segon lloc, ha de ser un espai democràtic, 

de la mena d’espais que “protegeixen els drets dels seus grups d’usuaris”, i el tercer valor que 

ha de tenir és que l’espai públic sigui significatiu (meaningful), és a dir que “permeti que la 

gent estableixi fortes connexions entre el lloc, les seves vides personals, i el món relacionant-se 

amb el seu context social i físic” (Carr i Francis, 1992: 19-20).  
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4. ÀMBIT D’ESTUDI 

4.1 Bordils 

El terme municipal de Bordils es troba situat al 

nord-est de la comarca del Gironès, situat en una 

zona de transició entre el massís de les Gavarres i 

la depressió de l’Empordà. Té una extensió total 

de 7,3 km2 i una població al 2016 de 1.706 

habitants.  

Administrativament limita al nord amb Cervià de 

Ter, a l’est amb Sant Joan de Mollet, al sud amb 

Juià i Sant Martí Vell, i a l’oest amb Celrà. És un 

territori totalment planer que està delimitat per la 

carretera Palamós al sud i pel riu Ter al nord.  

El poble està situat a l’anomenat Pla de Bordils, a 

la riba dreta del Ter. A part d’aquest riu, a Bordils  

hi ha altres corrents fluvials: amb la pluja prenen relleu els torrents de Sant Pere i el de Juià o 

Pluent, que baixen del massís de les Gavarres i discorren a través del poble fins a trobar la riera 

de Palagret, que condueix totes aquestes aigües al Ter.   

Josep Pla va comparar el pla de Bordils amb un jardí esmeradament cultivat, i és que l’aigua 

abundant afavoria i afavoreix una economia agrícola fonamentada en cultius de regadiu, 

llegums, farratges, entre d’altres. Avui l’agricultura s’ha reconvertit cap al cultiu d’arbres 

fruiters i el creixent sector de la jardinera i els vivers, mentre que les explotacions agrícoles de 

cereals, patates i hortalisses no sobrepassen l’extensió de 5 ha cadascuna. Pel que fa a la 

ramaderia, es cria bestiar porcí i boví (per a carn i llet). L’any 2009 hi havia 330 ha de terres 

llaurades, i l’índex de població activa ocupada en l’agricultura era d’un 11% (2007). Per contra, 

respecte la tradició agrícola secular del poble, ha crescut el percentatge de població ocupada 

en el sector industrial on el 2007 es situava al 23%, gràcies sobretot al veí polígon industrial de 

Celrà, i el sector de la construcció situant-se amb un 27%,  així com el sector serveis, que 

ocupava l’any 2007 el 39,2% dels bordilencs.  

Un terç del terme municipal de Bordils és cobert de pollancredes. Aquest gran pulmó verd, 

d’unes 280 ha, és conegut com “El Ban”. Avui, entre alguns plàtans, al “Ban” s’hi poden trobar 

Figura 1: Localització de Bordils dins del 

Gironès 

Font: Ajuntament de Bordils, 2016 
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exemplars de freixes, oms, verns, salzes, entre d’altres. Tan important havia estat el 

creixement de pollancres a Bordils, que s’havia arribat a crear una espècie autòctona, 

anomenada “bordilenc”, de gran qualitat i reputació, que malgrat tot, avui dia és pràcticament 

desaparegut.  

Pel que fa a les comunicacions, Bordils gaudeix de la línia de ferrocarril de Renfe que discorre 

en direcció N-S, fent el trajecte Barcelona-Girona-Portbou. Pel que fa a la xarxa de carreteres, 

la C-66 des de Girona i en direcció Est, cap a La Bisbal i Palamós, uneix el poble amb la capital i 

la costa; la GIV-6701 direcció Est, amb Sant Martí Vell i els Àngels, i una carretera local 

comunica amb Juià.  

Segons el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, Bordils està inclòs dins de l’àmbit 

de Flaçà on aquest té una extensió de 84 km2 i comprèn els municipis de Cervià de Ter, Flaçà, 

Juià, Madremanya, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Martí Vell i Viladasens, a part 

de Bordils. Dels nou municipis, només Flaçà i Bordils superen els 1.000 habitants.  
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4.2. Anàlisi demogràfic 

El municipi de Bordils ha tingut una població considerable ja que és un poble amb molta 

història. A dades del 2016, Bordils té 1.706 habitants amb una densitat de població de 233,6 

habitants/km2. A grans trets, podríem dir que el municipi sempre ha seguit una tendència de 

creixement positiu com s’observa a la Taula 2, tot i que es comptabilitzen petites davallades 

respecte anys anteriors, com seria el cas d’aquest any 2016 respecte el 2015 amb un pèrdua 

de població de 15 persones.  

Taula 2. Evolució de la població de Bordils 

Font: Idescat i Ajuntament de Bordils, 2016)  

(Cens de 1981, 1991, 1996,  2001 i padró 2005, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 

 

Aquest és un fet que podem veure reflectit a la següent gràfica lineal sobre les xifres oficials 

del padró municipal d’habitants per sexe de Bordils des del 1981 i amb diferents padrons fins 

el 2016 (Gràfic 1). L’eix vertical indica el número d’habitants, l’eix horitzontal els anys 

analitzats, la línia verda representa els homes, la blava les dones i la vermella el total 

d’habitants. Podem veure que durant els anys el municipi ha seguit una tendència de 

creixement positiu, com bé ja hem comentat.  

 

Gràfic 1. Evolució de la població de Bordils, 1991-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Font: Idescat i Ajuntament de Bordils, 2016  
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Si ens fixem amb l’estructura de la població a Bordils, amb dades del 2016, podem veure que la 

distribució per edats és força estàndard dins el conjunt de Catalunya. Per grups d’edat la 

situació és força equilibrada excepte en les franges de 0-4 anys que dominen els nens, entre 

45-49 anys que hi ha 24 homes més i entre els majors de 80 anys que hi ha un major número 

de dones. Aquesta tendència ens mostra una població predominantment jove amb més 

tendència a una població adulta. La població entre 0 i 14 anys representa un 16% (279 

persones), mentre que la població entre 15 i 65 anys es situa en el 67% (1.135 persones) i la 

població major de 65 anys representa el 17% (292 persones). Tanmateix, la diferència entre 

homes i dones és quasi indiferent, situant-se els dos sexes al voltant del 50% ja que actualment 

Bordils està format per 857 homes i 849 dones.  

Gràfic 2. Piràmide d’edats de Bordils, 2016 (març)  

Font: Ajuntament de Bordils, Padró d’habitants 2016 

 

L’any 2015, la població nascuda al municipi de Bordils era de 463 habitants, el 27% de la 

població, menys d’una tercera part de la població total. Amb dades del 2016, la població 

nascuda a l’estranger i resident al municipi representa el 17,12% tal i com veiem a la Taula 3, 

però aquest índex augmenta fins a situar-se gairebé al 40% en la franja de joves entre 25 i 29 

anys. Només les franges de 0 a 4 i de 25 a 40 anys superen el 25% de la població estrangera, i 

majors de 65 anys només hi ha dos persones estrangeres que resideixin al municipi. 
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Taula 3. Distribució per edats de la població, Bordils 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Ajuntament de Bordils, 2016 

La nacionalitat amb major presència al municipi, com es veu al Gràfic 3, és la romanesa amb 

204 habitants el 2016, més de la meitat de la població estrangera. La categoria altres inclou el 

col·lectiu marroquí i argentí, i la resta de nacionalitats tenen una representació menor. No hi 

ha massa diferència entre homes i dones de col·lectiu romanes ja que hi ha 107 homes i 97 

dones.  

Gràfic 3. Distribució per edats de les persones estrangeres, Bordils 2016 

 

Font: Ajuntament de Bordils, 2016 
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4.3 Creixement urbanístic 

El terme municipal de Bordils ha estat influenciat pel pas del riu Ter al nord del nucli urbà, així 

històricament ha estat un espai inundable, on el pas del riu Ter i els seus afluents 

determinaven l’ordenació territorial i l’estructura urbana. La presència d’aigua el feia un espai 

favorable per l’agricultura, per això en els seus orígens era un municipi dedicat exclusivament a 

l’agricultura i la ramaderia.  

L’estructura del nucli principal de Bordils fa anys que es manté molt semblant a la que 

presenta actualment. Un exemple d’aquesta afirmació es pot veure en la següent imatge, on 

es veu una imatge aèria del nucli de Bordils de l’any 1956-1957, corresponents als vols 

americans sobre Catalunya. Si es compara amb una fotografia aèria actual (mapa 3) es pot 

apreciar que les diferències estructurals del nucli de l’any 1957 i del nucli actual són poques, 

però d’interès. 

Imatge 1. Fotoimatge de Bordils. Vol americà. Any 1956-1957 

 Font: ICGC, Ortoexpres. 
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Comparant les dues fotografies aèries del nucli urbà de Bordils (1957-2014), es pot veure que 

els principals creixements residencials s’han dut a terme al voltant de la carretera C-66, entre 

la carretera i el nucli de Bordils i també entre la carretera i les vies del ferrocarril. Aquests 

creixements, tot i que no sempre compactes al nucli urbà, es desenvolupen pròxims a aquests, 

majoritàriament al sud del nucli de Bordils cosa que permet preservar els valors paisatgístics, 

naturals i agrícoles de la banda nord del municipi i resguardar-se de les possibles inundacions.  

La petita àrea amb indústria s’ubica a l’oest del terme municipal, també al voltant de la 

carretera i s’entén com una continuació del polígon industrial del municipi veí de Celrà, el qual 

té un gran polígon industrial al nord i est del nucli principal.  

En el mapa 4 es pot veure la distribució i estructura urbana de tot el municipi, ortofotomapa 

de l’esquerra del mapa, i ampliat es poden apreciar (dreta de la imatge) els nuclis del municipi.  
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El nucli històric de Bordils es va anar formant als voltants de l’església de Sant Esteve, i a partir 

de finals del segle XIX va anar prenent forma l’anomenat barri de la “carretera” o de l’estació, 

que avui rivalitza amb el vell nucli antic. Cal comptar també amb els veïnat de Rissec i el Barri 

del Molí, dos agrupaments situats a l’est i oest, respectivament, del poble.  

Per tant, el creixement de Bordils ha vingut donat per dos grans infraestructures, la carretera 

C-66 i l’església. A partir del creixement d’aquests dos sectors la població s’ha anat expandint 

pels carrers que els uneixen fins al punt d’estar totalment connectats per diferents carrers.  

Bordils no té POUM, per la qual cosa el planejament vigent són les Normes Subsidiàries del 

2005. Aquestes diuen que el nucli urbà de Bordils està format pel casc antic, l’eixample urbà, la 

ciutat jardí, el casal rural i el de la zona anomenada en el planejament municipal cases en 

camins rurals.  
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El casc antic, situat a la part nord del nucli urbà, és on va començar el creixement primari del 

nucli urbà de Bordils, a partir d’aquest primer nucli i als seus voltants és on s’ha concentrat tot 

el creixement urbà de Bordils.  

El nucli antic es distribueix a partir de la plaça de l’església, en una distribució més o menys 

ovalada al voltant d’aquesta, amb un primer carrer perimetral (format pel carrer Ample, el 

primer tram del carrer Montserrat i el carrer de la Creu) que distribueix els carrers d’entrada i 

sortida el nucli antic.  

Imatge 2. Cases del nucli antic 

 

 

 

 

 

 
                                 Font: Elaboració pròpia, 2016 

La zona anomenada cases en camins rurals es situen igualment al nord del nucli urbà, 

majoritàriament a l’est del nucli antic. Es tracta majoritàriament de cases aïllades amb molta 

superfície al voltant dedicada a l’agricultura o als vivers. S’accedeix a aquestes propietats a 

partir dels carrers que surten del nucli antic (C/ de la Creu, C/ de les Hortes, C/ Montserrat) o 

de camins rurals (camí del Pla, C/ Migdia, camí de Medinyà). 

Imatge 3. Cases en camins rurals 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 
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El Casal Rural es situa a banda i banda del carrer Almeda des de la sèquia de’n Vinyals fins al 

nucli antic. Intercalant entre aquestes cases hi ha els equipaments públics com l’Ajuntament o 

l’Escola (CEIP Bordils). En aquesta zona les cases també són majoritàriament aïllades de nova 

construcció amb superfície al voltant de l’habitatge principal, però en menor superfície que les 

cases dels camins rurals.  

La ciutat jardí és la zona amb una major superfície en el nucli de Bordils ja que ocupa tota la 

superfície urbana des del nucli antic fins a la carretera C-66. A la mateixa carretera, a la banda 

oest, també hi ha cases que s’inclouen en aquesta classificació del sòl urbà i conformen el 

creiexement del nucli urbà de Bordils. Es tracta de cases unifamiliars de baixa densitat amb o 

sense jardí.  

Imatge 4. Ciutat jardí 

 

L’eixample urbà es concentra a banda i banda de la carretera, en el seu tram centre-est per 

l’interior del nucli urbà. El creixement lineal d’aquest sector va prendre un relleu significatiu a 

partir de l’obertura de la línia de tren que té un traçat paral·lel al de la carretera. En aquest 

sector trobem habitatges d’un o més pisos, normalment sense jardí, molt característics al 

voltant de moltes carreteres catalanes al seu pas per nuclis habitats.  

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 
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Bordils és un poble compost per cases unifamiliars i de baixa densitat, on la tipologia de la 

majoria dels habitatges és sempre PB+1 (planta baixa més un pis) i dins del nucli o a la 

carretera es pot observar fins a PB+2 (planta baixa més dos pisos), però no hi ha edificis de 

molta alçada. Entre els habitatges dispersos es localitzen masies i habitatges relacionats amb 

l’activitat agrícola de l’entorn.  

Tot i que la major part de la població es concentra al nucli urbà de Bordils, en el municipi 

també hi ha cases disseminades i una petita agrupació de cases rurals en el veïnat de Rissec. 

Aquest està configurat per uns 10 habitatges que tenen una superfície aproximada de 

13.000m2. 

Imatge  7. Veïnat de Rissec 

Font: Elaboració pròpia, 2016 

 

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 

 

Imatge 5. Eixample urbà  

 

Imatge 6. Eixample urbà  

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 

 
Font: Elaboració pròpia, 2016 
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Finalment trobem la zona amb industria que es situa a l’extrem sud-oest del terme municipal, 

a la vora nord de la carretera C-66. Tot i ser una àrea molt petita, aquesta es pot entendre com 

la continuació del polígon industrial de Celrà que continua en direcció oest fins al final del nucli 

urbà de Celrà. El polígon industrial de Bordils està configurat principalment per la nau de 

Girona Fruits però està previst una ampliació d’aquesta zona amb l’execució del SAU-5, previst 

en les Normes Subsidiàries del planejament del municipi.  

 

Imatge 8. Girona Fruits a la C-66 

 

 

 

 

 

 
                                   Font: Google Maps, 2016 
 

 

 

Imatge 9. Zona industrial sense urbanitzar 

 

 

 

 

 

                                   
                                   Font: Google Maps, 2016 

 

 

Per acabar, podem destacar l’alt percentatge de població resident, ja que segons les dades del 

2011, només 31 dels 622 habitatges existents eren dedicats a segones residències o ocupats 

per població no fixa, el qual representen un 5% dels habitatges existents. 
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5. ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS DE BORDILS 

5.1 Qualitat dels espais públics 

El nucli de Bordils disposa principalment de tres tipologies d’espais púbics; els espais verds 

urbans (places), els espais lliures i els equipaments i dotacions públiques.  

En relació als espais verds urbans, entenent-los com a places, malgrat que n’hi ha poques, 

aquestes presenten, en general, un bon estat de conservació ja que algunes han estat 

remodelades recentment. Així doncs, les places de Bordils presenten una bona qualitat tant 

pel seu estat de conservació com per la seva utilitat social.  

Potser la plaça amb una valoració més negativa, com s’ha pogut veure en el buidatge de les 

entrevistes, seria la plaça de l’estació ja que únicament serveix com a aparcament i per posar-

hi el mercat setmanal de la població, on aquesta part si que està arreglada. També té una 

connotació negativa perquè és un lloc ocupat durant la nit per la comunitat romanesa, on 

aquests generen brutícia i soroll que molesta als veïns.  

 

 

Imatge 10. Plaça del poble 

 

Imatge 11. Plaça de l’estació 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 

 Imatge 12. Plaça de l’estació amb el mercat 

 

Imatge 13. Plaça Farmacèutic Bruguera 

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 
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Pel que fa als espais lliures, el nucli de Bordils presenta, en general, una qualitat mitja 

d’aquests espais si ens centrem en la utilitat social que poden tenir. Es tracta d’espais de la 

trama urbana els quals serveixen per omplir buits urbanístics i no resolen la funció social i 

estètica que poden tenir. Aquest fet pot ser donat en alguns cases perquè s’està pendent 

d’urbanitzar el seu entorn ja que són espais limítrofes de sòl urbà, o que s’està pendent 

d’arreglar o construir, com veiem a les següents imatges.   

 

 

En altres casos, intentar analitzar els espais lliures en quan a qualitat no té sentit, malgrat que 

el que s’ha de dit anteriorment és cert, potser que l’ús que se’n fa de l’espai lliure sigui 

agrícola. Així doncs, en el sentit del context urbà pot ser que la qualitat de l’espai sigui baix, 

però la funció real de l’espai és agrícola i, per tant, pot tenir una qualitat alta en la seva funció. 

També trobem espais lliures que estan arreglats i on s’hi pot trobar parterres amb jocs, plantes 

i endreçats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Imatge 14. Espai lliure entre sèquia i CEIP 

 

Imatge 15. Espai lliure el Suardell 

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 

 

Imatge 16. Espai lliure entrada oest a la C-66 

 

Font: Google Maps, 2016 
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Per altra banda, i pel que fa als equipaments i dotacions públiques com seria els pavellons 

esportius, l’Ajuntament, el Casal, l’Escola, etc. presenten, en general, unes bones condicions 

pel que fa el seu grau de conservació. Cal tenir en compte que alguns d’aquests equipaments 

són força recents i que, tal i com ens va comentar la regidora Montse Pou a l’entrevista, s’han 

fet i es faran millores en alguns equipaments com el Pavelló Blanc i Verd. Altres espais públics, 

com el camp de futbol, el seu estat és acceptable ja que no és un equipament molt utilitzat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 17. Plaça de l’entorn del pavelló Torrentó 

 

Font: Elaboració pròpia, 2016  

 

Imatge 18. Plaça de l’Ajuntament 

 

Imatge 19. Plaça al carrer Torrentó 

 

Font: Ajuntament de Bordils, 2016 

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 
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5.2 Mobilitat i accessibilitat 

El mode de transport més còmode, i sostenible, pels desplaçaments interns al nucli és anar a 

peu, tot i que la presència de determinades infraestructures, com la carretera C-66 que 

divideix el nucli i l’elevat pas de vehicles pesants per aquesta via són alguns dels elements que 

ho dificulten. Els punts més conflictius per la mobilitat peatonal són, coincidint també amb 

punts conflictius per a la mobilitat rodada del nucli, les cruïlles de l’Avinguda Montserrat i el 

carrer Almeda amb la pròpia C-66, tot i que aquests punts disposen d’una regulació 

semafòrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la disposició d’àrees destinades exclusivament al pas de vianants, en el nucli de 

Bordils no n’hi ha cap, tot i que el nucli antic presenta una pavimentació diferenciada. Tot i que 

no hi ha cap àrea destinada exclusivament al pas de vianants, es podria fer alguna millora en 

aquest sentit en el carrer Almeda, ja que és un eix que aglomera la majoria d’equipaments del 

poble i el qual té una mobilitat peatonal una mica restringida pel fet de tenir unes voreres molt 

estretes en algun tram. En aquest sentit, els carrers situats a l’entorn de l’església presenten 

una pavimentació diferenciada que afavoreix la pacificació del trànsit. Així mateix, en el nucli hi 

ha diversos punts que presenten ressalts per tal de limitar la velocitat dels vehicles, com 

trobem al carrer Montserrat o al carrer Almeda.  

 

 

Imatge 20. Regulació semafòrica de la C-66 a l’interior del nucli  

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 
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Com bé diu la regidora Montse Pou, molta gent de Bordils utilitza el vehicle motoritzat pels 

desplaçaments intramunicipals: Hi ha una distància entre la zona del poble i la zona de la 

carretera que no arriba a 1 kilòmetre, però la gent ho associa que ha d’anar amb cotxe, i un dia 

ho fas a peu i veus que no és res. Ens hem acostumat massa al cotxe. I és que Bordils té una 

bona mobilitat peatonal i no té grans distàncies, però l’ús del cotxe ja s’ha fet imprescindible 

per nosaltres.  

 

5.3 Associacions i entitats 

Actualment el municipi de Bordils compta amb vàries associacions i entitats:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- AMPA CEIP Bordils 

- Associació Juvenil La Pioixa 

- Associació Girallunes 

- Club Atlètic Bordils 

- Club Handbol Bordils 

- Gent per Bordils 

- Jovent de Bordils 

- Llar de Jubilats i Pensionistes 

- Penya Blaugrana 

- Associació Esportiva Veterans de Futbol 

- Banc de Memòria Digital de Bordils 

 

- Comunitat de regants Sèquia Vinyals 

- Consell Escolar 

- Germandat de donadors de sang 

- Voluntariat de Bordils 

- ANC Bordils 

- Punt de Lectura 

- Consell Parroquial 

- Societat de Caçadors i Propietaris les 

Gavarres 

- Club Cerveser Can Navarra 

 

Imatge 21. Pavimentació diferenciada al nucli antic 

 

Imatge 22. Ressalt al carrer Almeda 

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 
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Bordils compta amb un gran nombre d’entitats, amb una temàtica ben variada i per totes les 

edats que responen a la demanda que hi ha al poble.  

5.4 Equipaments municipals 

Bordils està dotat amb els següents equipaments municipals: 

- Pavelló Blanc i Verd 

- Pavelló polivalent del Torrentó 

- Casal  

- Pista Vella 

- Ajuntament Vell 

- Ajuntament 

- Llar de jubilats 

- Dispensari mèdic 

- Local Jove 
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 MAPA 3. 
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6. PROPOSTA DE MILLORA URBANÍSTICA AL CARRER ALMEDA 

Si ens fixem amb el mapa 5 podem veure com la majoria dels equipaments municipals estan 

ubicats al voltant del carrer Almeda, i on l’escola, l’ajuntament, el dispensari mèdic, la llar de 

jubilats i la Pista Vella es troben dintre d’aquest. Aquest fet el podem atribuir a que va ser la 

primera via d’accés al nucli antic i, per tant, sempre ha estat un dels eixos més importants del 

poble ja que connecta la carretera amb el nucli antic. Tot i ser un dels carrers més importants, 

també és un dels carrers que presenta una mobilitat peatonal restringida ja que presenta unes 

voreres estretes en algun tram.  

Si analitzem el carrer Almeda el podem separar en tres trams, segons el meu criteri. El primer 

tram començaria on acaba l’Avinguda Padró i on hi ha l’Escola CEIP Bordils fins l’Ajuntament. 

Aquest és un tram on la vorera adjacent a l’escola és ampla (1,50 m) i on l’altre costat presenta 

una vorera una mica més estreta però amb bones condicions (1 metre). Aquestes voreres són 

més o menys regulars fins arribar a l’alçada de l’Ajuntament. 

 

 

El segon tram comença a l’Ajuntament i arriba fins al final de la Pista Vella, i aquest ja presenta 

unes voreres més amples. La vorera del costat de l’Ajuntament fa 1,50 metres i presenta unes 

bones condicions, però la de l’altre costat presenta unes mides irregulars ja que es va fent 

estreta a causa dels sobresortints d’una casa (de 1,50 metres a menys d’1 metre quan hi ha la 

casa) i es torna a eixamplar fins a l’alçada de la Pista Vella. 

 

Imatge 23. Tram 1 del carrer Almeda 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Imatge 24. Tram 1 del carrer Almeda 

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 
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Un cop passada la Pista Vella entrem en el tercer tram, el pitjor respecte les voreres ja que una 

passa de 1,50 metres a 45 cm tal i com podem observar a la imatge 28. Tot i això, s’ha de dir 

que l’Ajuntament de Bordils fa 2 anys va fer una reforma en una d’aquestes perquè hi pogués 

passar una persona amb cadira de rodes o amb el cotxet, i per conseqüència es va haver de fer 

pas alternatiu en el carrer, però tot i això les seves mides encara són reduïdes.  

 

 

Imatge 25. Tram 2 del carrer Almeda 

 

Imatge 26. Tram 2 del carrer Almeda 

 

Imatge 27. Tram 3 del carrer Almeda 

 

Imatge 28. Tram 3, bifurcació amb el Passeig Aimeric 

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 
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És per aquest seguit de problemes vorals que aquest treball busca una reconversió d’aquest 

carrer perquè al ser un eix de connexió i de gran importància pels equipaments, seria bo tenir 

una bona mobilitat peatonal, sobretot per fomentar que la població no utilitzi tant els vehicles 

motoritzats. És un punt on es troben equipaments per totes les edats, sobretot pels més petits 

amb l’escola o un parc infantil al costat de l’Ajuntament, o pels més grans amb la llar de 

jubilats i el consultori mèdic. La majoria de la gent que accedeix en aquests equipaments no té 

cotxe, i per tant, és més fàcil que hi arribi a peu o amb bicicleta, però amb la mala qualitat de 

les voreres es fa difícil que la gent no utilitzi el cotxe per arribar-hi. Tot i això, cal remarcar que 

actualment la gent depèn molt dels vehicles motoritzats i l’agafa per anar a qualsevol lloc i 

que, per tant, la mala qualitat de les voreres no és l’únic factor que fa que la gent arribi en 

aquest carrer amb cotxe.  

 

La proposta de millora urbanística 

també engloba el Passeig Aimeric, 

continuació del carrer Almeda, perquè 

aquest arriba fins la plaça del poble, un 

espai molt concorregut pel fet que hi 

ha el bar Sipi, un equipament que 

aglomera molts usuaris. El Passeig 

Aimeric només té vorera en un costat 

del carrer i aquesta no és gaire ample 

(80 cm.).  

 
 
 
 
La proposta de millora urbanística pel carrer Almeda per fer-lo més amable de cares als 

vianants inclou fer el carrer d’un únic sentit pels vehicles motoritzats (de la carretera al nucli) i 

d’aquesta manera poder fer unes voreres més amples a cada costat del carrer. Crec que per 

tenir una bona mobilitat al poble, s’hauria d’asfaltar el Camí Padró i així poder connectar el 

carrer Almeda amb la travessia del Padró i arribar fàcilment a la carretera Palamós. Totes 

aquestes mesures, com ja he explicat, serien per fomentar la mobilitat peatonal entre els 

bordilencs respecte aquest camí i poder oferir una millor seguretat per la població que es 

desplaça per aquestes voreres.  

Imatge 29. Passeig Aimeric 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Font: Elaboració pròpia, 2016 
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7. ANÀLISI DE L’ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC PER PART DELS RESIDENTS 

A BORDILS 

Aquest capítol comprèn el buidatge de les entrevistes realitzades als residents de Bordils per 

fer un anàlisi de l’ús que fan de l’espai públic. El capítol està estructurat per l’anàlisi dels set 

ítems que formen l’entrevista i complementat per frases textuals de les persones 

entrevistades.  

Els set ítems són: identitat, opinions que tenen a veure amb el sentit de barri, d’estima per 

l’espai on es viu i de trets simbòlics compartits amb la comunitat; sociabilitat, qüestions que 

afavoreixen, o no, les relacions socials, les possibilitats de fer activitats, de trobar gent i/o de 

compartir l’estona dins l’espai públic; autonomia, fa referència a les possibilitats de que 

tothom pugui realitzar les seves activitats sense sentir-se exclòs; seguretat, aspectes que 

tenen a veure amb el fet d’estar i desplaçar-se amb confiança i de sentir-se còmode anant d’un 

lloc a un altre; accessibilitat, aspectes que fan possible, dificulten o impedeixen el 

desplaçament i l’arribada a qualsevol espai públic; multifuncionalitat, manifestacions que 

tenen a veure amb la dotació de serveis i amb la possibilitat o impossibilitat de tenir-hi 

cobertes les necessitats; i la proposta de millora urbanística. 

7.1 Identitat 

Les entrevistes realitzades començaven preguntant sobre la identitat que hi havia a Bordils. La 

primera pregunta feia referència a si es sentien de Bordils, i podem dir que la majoria de les 

respostes van ser afirmatives. La raó més usada va ser que portaven molts anys al poble i els hi 

agradava molt.  

Sí, perquè és el meu poble de tota la vida i m’agrada molt perquè s’hi està tranquil i bé. (Nen 

de 13 anys). 

Totalment i sense cap dubte. És el poble on he estat tota la meva vida, fa 65 anys que hi sóc i 

m’he l’estimo molt. Sóc un bordilenc “de pura cepa”. (Home de 65 anys). 

El fet d’haver-hi viscut molts anys o tota la vida ja fa que la gent tingui una identitat, un sentit 

del lloc, molt arrelada. Si ens fixem amb els nouvinguts, podem veure com el fet de tenir fills al 

poble els ha ajudat a tenir aquest sentiment d’identitat, tal i com ho expressa una dona que fa 

8 anys que va venir de Rússia i una dona gran:  
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 Sí, perquè ara he fet la vida aquí. Em va costar molt per l’idioma i perquè no coneixia ningú 

però quan el meu fill va anar a l’escola vaig començar a conèixer més gent i et fas més amb la 

gent del poble. (Dona de 38 anys) 

Ara ja si. Vaig arribar amb 27 anys a Bordils i no coneixia a ningú...però quan ja portava uns 

quants anys a Bordils i vaig tenir els meus fills ja em vaig identificar amb Bordils, i ara cada 

vegada més. (Dona de 86 anys)  

Tot i haver-hi el factor distància en el temps no hi ha un arrelament gaire menor en el poble 

per part d’aquelles persones que no hi ha viscut sempre, i aquest fet, en gran part, el provoca 

tenir fills al poble i portar-los en els equipaments i activitats que Bordils ofereix. Aquest fet 

també en fa referència la regidora de l’Ajuntament de Bordils:  

Sí, sobretot la gent que té família al poble i fa anys que hi viu. Per la gent nouvinguda, podríem 

dir que hi ha gent que si i gent que no. Els nouvinguts amb nens si que s’hi senten perquè els 

seus fills, ja sigui per l’escola, per fer activitats al poble, etc. han fet que els seus pares facin 

coses al poble i coneguin a gent, però els que no tenen fill tendeixen a no fer-se massa amb el 

poble, utilitzen Bordils per dormir i poc més’.  (Montse Pou, Regidora).  

Seguidament es preguntava si pensaven que hi havia sentiment de poble entre la gent, de  

participar activament amb la vida del poble, i d’aquí en surten varies opinions. Hi ha qui creu, 

especialment les persones més grans, que aquest sentiment de poble ja s’ha perdut pel fet que 

cada cop hi ha més gent que ve a viure a Bordils però només l’utilitza per dormir i no es 

relaciona amb la gent del poble.  

No, perquè ¾ parts de la població ve a dormir i prou. Abans si que n’hi havia, tots ens 

coneixíem i ens ajudàvem, però ara no coneixes a la meitat de la gent i ningú saluda. (Dona de 

57 anys) 

Als últims anys està arribant molta gent de fora que no participa i està molt poc arrelada al 

poble. Hi ha molta i molta gent que viu a Bordils i no els has vist mai. (Home de 65 anys) 

Moltes de les respostes fan referència al Club Handbol Bordils, i és que molts dels entrevistats, 

i de totes les edats, tenen clar que qui més es sent del poble són els que d’alguna manera o 

altre formen part del club del poble, un club amb més de 50 anys d’història i que tothom que 

n’ha format part se’n sent ben orgullós.  

Dels meus amics crec que només tenen sentiment de poble els que juguen al club de handbol o 

voleibol (Nena de 13 anys). 
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Sí... sobretot pel club del poble. (Nen de 15 anys) 

Jo diria que si...crec que el club Handbol Bordils ha ajudat i està ajudant molt a fer-se aquest 

sentiment de Bordils perquè tots ens ho sentim nostre. (Home de 44 anys) 

La gent que forma part del club Handbol Bordils té uns lligams forts (Montse Pou, regidora)  

Per tant, podem dir que el Club Handbol Bordils és un element d’identitat del poble, el qual 

també fa que gent que no viu a Bordils però els hi agrada els esports practicats o els valors 

utilitzats es sentin o expressin que el club és bàsic per sentir-se del poble.  

En parlar de la identitat se’ls preguntava als residents que definissin Bordils, i molts ho tenien 

clar. Els adjectius més utilitzats per definir el seu poble van ser tranquil, bonic, amb molta 

natura i petit. En tot moment se’ls deia que podien ser adjectius positius o negatius vers el 

poble, però gairebé sempre abans de fer aquesta aportació ja havien descrit Bordils amb 

adjectius positius. 

Petit, tranquil i molt còmode per viure-hi. Home de 80 anys: Per mi és molt maco, tranquil, ben 

equipat. (Dona de 62 anys) 

Bonic, tranquil, verd amb moltes plantes i camps on és molt bonic per caminar. (Dona de 38 

anys) 

Tranquil i bonic. (Nen de 13 anys.) 

La regidora també té una percepció molt semblant a la dels residents entrevistats:  

És un poble petit però que ja comença a ser gran, i això es nota perquè ja no coneixes a tothom 

qui trobes pel carrer...És un poble molt tranquil, amb persones sanes, és bonic, molt verd pels 

grans espais de natura que té, i t’adones de tot això quan portes amics teus al poble i els hi 

ensenyes. (Montse Pou, regidora).  

En algun cas, al moment de definir el poble i dir que és tranquil, s’ha explicat que últimament 

hi ha una onada de robatoris que fa que el poble deixi de ser-ho una mica, però en aquest 

tema hi aprofundirem uns apartats més endavant. 

Fins fa poc tranquil però ara amb els lladres ja no tant. (Dona de 58 anys). 

Per veure quin sentiment de pertinença i adhesió hi ha al poble, se’ls preguntava sobre els 

seus llocs preferits dins de Bordils i el perquè. Molts no s’ho tenien que pensar gaire i triaven 

llocs únics i que no tots els pobles tenen com ara La Palanca, un punt on l’aigua sobrant de la 
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Sèquia Vinyals ja ha desguassat a la riera de Sant Martí i forma un entorn tranquil i refrescant 

tal i com veiem a la imatge 30 enviada per una nena de 10 anys. Altres llocs preferits per una 

gran majoria són el pavelló Blanc i Verd, El Ban i l’Alzina, entre d’altres menys repetits.  

El pavelló, la Palanca i el Ban. (Nena de 10 anys). 

L’Alzina, el Ban, l’escola i els dos pavellons. (Noi de 28 anys). 

La Palanca. (Home de 44 anys). 

La Palanca i Can Sipi que és el bar del poble. (Dona de 62 anys). 

Molts atribueixen el perquè d’aquesta decisió al fet que són llocs on es senten tranquils, són 

llocs bonics, hi troben amics i s’hi senten identificats.  

Al pavelló perquè és on trobo tots els meus amics i altres nens i nenes que no conec i sempre 

t’hi acabes fent, i a la palanca per la tranquil·litat que té. (Nena de 13 anys). 

Perquè en aquests llocs m’hi sento identificat i em porten molts bons records tan de petit com 

de l’actualitat. (Noi de 27 anys). 

Perquè és un record molt agradable que tinc de petit. (Home de 44 anys) 

Tot i això, també trobem algun entrevistat que no troba una certa significació especial pels 

llocs del poble i opta per triar casa seva. Possiblement, aquest fet va molt lligat als anys que 

portes al poble, ja que molts llocs són espais que s’han descobert durant la infantesa i on has 

passat moltes hores, i un nouvingut poder ho coneix però no li porta tants records com un 

autòcton. Aquest podria ser el cas de la dona de 38 anys la qual fa 8 anys que va arribar de 

Rússia: 

 A casa meva perquè m’agrada molt estar-hi. (Dona de 38 anys) 

 La regidora també té clar quins són els llocs preferits dels bordilencs:  

Poder la Palanca i el Ban. Són llocs molt bonics i crec que a la gent li agraden molt (...).(Montse 

Pou, regidora). 
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7.2 Sociabilitat 

Per parlar de la sociabilitat, se’ls preguntava als entrevistats per quins eren els llocs de trobada 

a Bordils. Depenent de l’edat i els gustos sortien uns llocs o altres, però la gran majoria tenien 

clar que els llocs de trobada per excel·lència a Bordils són el pavelló Blanc i Verd i el bar Sipi. El 

pavelló Blanc i Verd és on competeix el Handbol Bordils, i per tant, el cap de setmana està ple 

de partits tant de handbol com de voleibol. És un punt de trobada per jugadors de totes les 

edats, familiars d’aquests, i en partits del primer equip d’handbol i voleibol un punt de reunió 

per molta gent, tant de Bordils com de pobles veïns. Els dissabtes per la tarda el pavelló està a 

vessar de bordilencs de totes les edats que, a part d’anar a veure l’esport que els hi agrada, 

saben que trobaran amics i coneguts. El bar Can Sipi, per molts el bar del poble (perquè és 

l’únic que no es troba a la carretera) també és un lloc de trobada per molta gent de Bordils. Fa 

uns anys va canviar de propietari i, des de llavors, és un espai que aglutina molts bordilencs i 

de totes les edats. Allà la gent hi va a veure el futbol, a jugar a cartes (sobretot els avis), a 

prendre quelcom i a fer de públic de les activitats que s’hi duen a terme: teatres, concerts de 

tot tipus, tallers, exposicions de quadres, etc.  

Al bar del poble, al pavelló Blanc i Verd i per la festa major a la Pista Vella. (Nen de 13 anys). 

Al bar del poble i al pavelló, sobretot. Crec que els dos llocs són on més es troba la gent i es 

troben tant els petits, com els joves com els adults com la gent gran, hi ha molta diversitat 

d’edats a tots dos llocs. (Noia de 26 anys). 

Imatge 30. La Palanca 

 

Font: Martina Vicens 
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Generalment al bar del poble i al pavelló, i els avis a la llar de jubilats. (Home de 54 anys). 

La llar de jubilats, el pavelló al cap de setmana, i al bar del poble. (Dona de 86 anys). 

Òbviament, altres llocs de trobada serien l’escola, sobretot en hores d’entrada i de sortida ja 

que s’hi troba molta gent i, a més, és intergeneracional ja que pots trobar nens petits, grans, 

pares, mares, avis, etc. Altres llocs de trobada, però que no són tant intergeneracionals, són la 

llar de jubilats on hi van un gran nombre de persones grans diàriament, o l’església. Cal dir que 

les places i parcs infantils a Bordils estan poc utilitzats, i el que més ús se’n fa és al parc infantil 

del costat del cementiri on quan fa bon temps molts nens fan la seva festa d’aniversari en el 

parc.  

Quan se li pregunta a la regidora de l’Ajuntament de Bordils per quins creu que són els llocs de 

trobada del bordilencs respon: 

 Mira, en hores d’entrada o sortida de l’escola, allà fora i al voltant del pavelló Torrentó s’hi 

troba molta gent i a més és generacional, hi podràs trobar els nens petits, els més grans, els 

pares i mares, o els avis i tots estaran allà parlant i poder s’hi quedaran una hora i tot. El 

pavelló Blanc i Verd també ho és molt, però per un grup reduït ja que si una mare/pare només 

va a veure el seu fill/a com juga el partit només es farà amb els pares dels altres nens de 

l’equip, però els jugadors crec que si que s’hi fan molt allà... i des de fa 4 anys, el bar Can Sipi, 

perquè ha canviat la persona que el gestiona i ara és un lloc que reuneix a gent del poble...si 

parlem dels llocs de trobada, també podria afegir la llar de jubilats per la gent gran (Montse 

Pou, regidora). 

La següent pregunta de sociabilitat feia respondre als residents si creien que hi havia prous 

llocs de trobada per totes les edats. Cal dir que aquí cada franja d’edat va respondre mirant 

primer per ell i, per tant, hi ha múltiples respostes ben variades. Si ens fixem amb les respostes 

de la primera franja d’edat, podem veure que dos dels quatre entrevistats posen de relleu que 

en falten pels joves tot hi haver-hi la Zona Jove de la Llera del Ter, un local obert els dilluns i 

dimecres a la tarda que ofereix un gran ventall d’activitats, tallers, cursos, sortides, etc. pels 

joves del poble. Segons els entrevistats, és un servei que no els hi agrada massa, però al 

preguntar el perquè no saben gaire que dir.  

Per nosaltres pocs..hi ha la Zona Jove però no m’agrada massa el que fan i tampoc hi ha gaire 

gent. Per què no t’agrada? No ho sé.. (Noia de 13 anys). 
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Si que l’altre jove entrevistat té clar que no hi va perquè no li agrada i perquè té una horaris 

que no sempre li van bé.  

Crec que per nosaltres en falten més perquè només hi ha la Zona Jove i no hi va ningú. Jo 

personalment no hi vaig perquè no m’agraden les coses que hi fan i té uns horaris que no 

sempre em van bé. (Noi de 14 anys). 

Pel que fa als entrevistats entre 15 i 30 anys, tenen més clar que hi ha llocs de trobada però en 

falten. Una noia comenta que n’hi ha forces però en troba a faltar pels joves, pensament que 

comparteix el noi de 27 anys:   

Crec que no n’hi ha prous. Els d’infantil i primària tenen prous llocs perquè hi ha tres parcs 

força grans on es solen trobar i estan molt ben equipats. Pels d’ESO hi ha el local de la Zona 

Jove però si n’hi hagués un que fos per ells i no estigues tancat en una franja horària estaria 

molt més bé. I pels més grans qualsevol bar és lloc de trobada. (Noi de 27 anys) 

I la noia de 26 anys que troba que Bordils té prous llocs de trobada per totes les edats, explica:  

Crec que més o menys tots tenim els nostres llocs. Els avis es troben a la llar de jubilats, al bar 

del poble... i a missa. Els adults es troben al pavelló, al bar del poble per veure el futbol... o a la 

penya blaugrana que està a l’altre bar del poble, llavors també hi ha el punt de lectura o 

diverses associacions del poble. I els joves igualment el pavelló, al bar del poble, a la Pioxa, i els 

nens a l’escola, al pavelló, el casal dels estius, i alguns a la Zona Jove on és un punt de trobada 

pels joves on fan activitats bastant variades perquè tant juguen a la play, com fan un curs, ho 

trobo molt interessant però crec que hi podrien anar més. (Noia de 26 anys) 

Pel que fa als adults, ells veuen que hi ha forces llocs de trobada però destinats a ells pocs, tot i 

que n’hi ha que creuen que tampoc en calen més perquè els adults tenen una vida ocupada i 

serien llocs poc utilitzats. 

Sí, perquè els adults som els que en tenim menys, però tenim una vida molt ocupada i no 

necessitem llocs per trobar-nos. Amb el pavelló i el bar del poble n’hi ha prou. (Home de 54 

anys). 

Una de les dones entrevistades posa de relleu el fet que Bordils necessita una mena de Centre 

Cívic on aglutini moltes de les activitats que ofereix el poble i així tot queda molt més unit:  

No, perquè faltaria com un centre cívic on es poguessin trobar més persones. (Dona de 58 

anys). 
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I per últim, tenim la visió de les persones majors de 65 anys que ells veuen que, en general, hi 

ha prous llocs de trobada pels habitants que hi ha a Bordils, ja que hi ha un gran nombre 

d’equipaments i que ells ja en tenen prou amb la llar de jubilats.  

Pels habitants que som si. Som un poble de 1.700 habitants i tenim molts equipaments i 

serveis. (Home de 65 anys). 

Per nosaltres si perquè amb la llar ja en fem prou, però crec que pel jovent no n’hi ha gaires. 

(Dona de 86 anys). 

La Montse Pou ens comenta al voltant d’aquesta pregunta que creu que no hi ha prous espais 

per gent jove i adulta, però té clar que tampoc hi ha una demanda expressa per part de la 

població:  

Penso que no...ara per ara, no hi ha espais per gent jove-adulta, o adulta que siguin espais de 

relació i connexió oberts a persones vinculades al poble però no a les entitats o a les activitats 

dels fills/filles. Tampoc però, no n’hi ha demanda expressa. La gent, té costum de fer fora el 

que no troba al seu municipi. Vivim molt a prop de Girona i altres poblacions on trobem les 

activitats o equipaments que complementen el que fem a Bordils.(Montse Pou, regidora) 

Per acabar amb la sociabilitat, es preguntava als entrevistats si formaven part d’alguna 

associació cultural, centre esportiu, etc. del poble. Cal dir que dels 16 entrevistats, només una 

persona (nouvinguda de fa 8 anys) va respondre que no, i per tant, tots els altres formaven 

part d’alguna entitat. Els més petits són jugadors d’handbol i voleibol al club del poble, format 

per més de 250 jugadors on la gran majoria resideixen a Bordils. Altres joves entrevistats 

formen part del Jovent de Bordils, una associació que organitza activitats i la Festa Major de 

Bordils i que està format per més de 80 joves del poble. Molts adults i jubilats entrevistats són 

socis del Handbol Bordils i alguns d’aquests també de la Llar de Jubilats. I altres formen part de 

l’AMPA de l’escola, de la Penya Blaugrana, de la Pioxa, entre d’altres.  

Sóc jugadora de voleibol del club Handbol Bordils. (Noia de 13 anys). 

Sóc jugador, entrenador i soci del Handbol Bordils i membre del Jovent de Bordils. (Noi de 27 

anys). 

Soci del Handbol Bordils i de la llar de jubilats. (Dona de 58 anys). 

Soci de la llar de jubilats i membre de la junta, i sóc de la penya blaugrana. (Home de 80 anys). 
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Cal dir que Bordils està format per 20 associacions i entitats de una temàtica molt variada on 

tothom pot trobar el seu lloc.  

7.3 Autonomia 

Per parlar de l’autonomia, primerament es plantejava si es pot passejar tranquil·lament per 

Bordils. La majoria dels entrevistats responien amb un si contundent, i altres posaven de relleu 

que pel nucli i per les afores del poble s’hi està molt tranquil, però quan vas per les voreres de 

la carretera Palamós tens dificultats perquè molts cotxes aparquen sobre la vorera i queda poc 

espai pels vianants. Aquesta és una idea que ens explica una noia de 26 anys i que viu a la 

carretera:  

A la zona de la carretera tranquil·lament no hi passeges perquè està molt transitada i moltes 

vegades està tota la vorera amb els cotxes aparcats. (Noia de 26 anys) 

També hem de posar de relleu l’opinió d’una dona de 86 anys la qual troba que algunes 

voreres del nucli són estretes i no ajuden a tenir un passeig agradable: 

...si vas pels carrers de Bordils n’hi ha que tenen una vorera molt petita i no s’hi pots passar, i a 

més passen forces cotxes. Tot i això, molts residents creuen amb l’idea que es pot passejar 

tranquil·lament per Bordils. En aquest sentit, la regidora entrevistada també n’està d’acord: És 

més agradable pels entorns que pel nucli. Jo penso que es pot passejar tranquil·lament, i ho és 

molt més si ho fas per les afores del poble. (Dona de 86 anys) 

La següent pregunta feia referència a si podien anar sols a qualsevol lloc del poble, és a dir, si 

podien anar per Bordils amb la màxima autonomia i sense haver de dependre d’altres 

persones. En aquesta pregunta també hi ha unanimitat responen que si, però alguns (sobretot 

noies joves) expliquen que de nit no els hi agrada massa anar sols per una qüestió de por. 

Expliquen que no és pel fet que Bordils els hi generi aquesta por, sinó perquè és de nit, i no els 

hi agrada ni a Bordils ni a qualsevol altre lloc.  

De dia si, de nit fa una miqueta de por però com a tots els llocs (Noia de 15 anys). 

Durant el dia si, a la nit em fa cosa tot i que mai m’ha passat res (noia de 26 anys). 

De dia si (dona de 58 anys).  

Si ens fixem, les persones que manifesten inseguretat a l’hora d’anar soles durant la nit són 

dones. Aquest fet el podem atribuir a que s’ha demostrat que les geografies quotidianes dels 

homes i les dones son totalment diferents. Per exemple, s’ha observat com les dones a 
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vegades restringeixen els seus moviments pel carrer per minimitzar la seva percepció de por 

en els espais públics (Ortiz, 2007).  

7.4 Seguretat 

Per tractar els temes de seguretat, es formulava la pregunta de si creien que Bordils era un 

poble segur. Molts responien amb un si sense cap dubte, altres donaven unes miques més 

d’explicacions. Una de les respostes de dos entrevistats (un home i una dona) era que 

últimament no ho era gaire per l’onada de robatoris que s’havia instal·lat a Bordils.  

Sí, tot i que hi ha lladres i això fa una mica d’inseguretat perquè fa un any ens van entrar i no fa 

gaire gracia. En l’últim any han entrat a unes 20 cases i la gent ja està bastant insegura. (Home 

de 80 anys). 

Ara mateix no perquè últimament hi ha molts lladres a Bordils i no estàs segur a casa teva 

perquè saps que poden entrar a qualsevol moment. (Dona de 37 anys). 

En alguns entrevistats se li va preguntar directament si aquest tema li generava por, però et fet 

de no haver estat directament afectats no es senten insegurs. 

Sí (es sent segur). Ara hi ha el tema dels robatoris però com que no conec ningú proper afectat, 

no em sento insegur per aquest fet. (Home de 54 anys). 

Sobre aquest tema també ens en parla la Montse Pou, on explica el cas dels robatoris i que els 

lladres ja van ser enxampats desprès d’entrar a més de 20 cases de Bordils:  

Fa un any més insegur que no pas ara perquè va haver-hi una gran onada de robatoris. Ara la 

gent ja ho ha assumit, sap que hi ha el risc. Aquest hivern jo tenia la sensació de por perquè 

entraven a moltes cases. Ara amb el temps ho veus diferent. I ara, via Mossos d’Esquadra ja 

saps que han agafat aquesta gent i t’ha baixat una mica aquesta por que tenies (Montse Pou, 

regidora). 

Per complementar el tema de la seguretat, es generava la pregunta de si hi havia alguna zona 

o espai que faci sentir incòmode o evitin d’utilitzar, i la gran majoria, desprès de donar-hi unes 

voltes, responia que no.  

Passo per tot arreu perfectament. (Noi de 27 anys).  

Altres tornaven a posar de relleu que de nit no els hi agrada massa sortir al carrer soles, com 

seria el cas de una nena de 10 anys:  
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De nit no aniria per molts llocs del poble (Nena de 10 anys). 

I una noia de 26 anys que explica que hi ha una tall de la carretera Palamós que li genera una 

mica de inseguretat quan passa per davant unes cases abandonades: 

 Hi ha un tall de la carretera que no m’agrada massa passar-hi i intento evitar-ho. És un tros 

que hi ha cases velles i abandonades i de nit no em fa massa bona espina (Noia de 26 anys). 

Quan se li planteja aquesta pregunta a la regidora Montse Pou treu un tema que cap dels 

entrevistats n’havia parlat. Aquest és el cas dels romanesos que viuen a Bordils que, com ja 

hem explicat, aquests representen 204 dels 1.706 habitants de Bordils. La regidora ens 

comenta que aquest col·lectiu ha portat i està portant problemes cívics perquè generen soroll i 

brutícia quan es reuneixen a una plaça de la carretera Palamós (gairebé tots viuen en pisos 

situats a la carretera) i això comporta problemes amb els veïns i l’Ajuntament:  

Va haver-hi una època que a la gent no li agradava la plaça de Can Plata, però no és tant el lloc 

sinó la gent que t’hi pots trobar. Vam tenir que treure 6 bancs que hi havia perquè a la nit s’hi 

reunia un gran nombre de romanesos que deixaven el terra ple de pipes i els veïns es queixaven 

del soroll que feien (Montse Pou, regidora). 

Per fer front a aquest problema, l’Ajuntament de Bordils té en ment proposar un/a 

mediador/a cultural perquè pugui parlar amb ells i fer-los entendre que han de ser més cívics, 

perquè aquest problema, tal i com diu la regidora, genera que molta gent que porta molts anys 

vivint a la carretera es senti incòmode ja que s’està convertint en una zona degradada:  

Nosaltres tenim un col·lectiu d’immigrants que no necessita Serveis Socials, ells necessiten un/a 

mediador/a cultural. Ells no tenen cap problema econòmic, i jo quan vaig a reunions sobre 

migració i les polítiques que em diuen no em serveix per res. Nosaltres som un poble molt petit i 

no tenim recursos per solucionar això. Hi ha molta gent que viu a la carretera i esta vivint 

d’esquenes a la carretera perquè la carretera cada cop està guanyant una imatge més 

degradada (...) (Montse Pou, regidora). 

7.5 Accessibilitat de mobilitat 

Per tractar el tema de l’accessibilitat, se’ls preguntava als entrevistats si creien que Bordils 

tenia una bona mobilitat. En aquest cas, els més petits i una persona jubilada contestaven que 

si sense pensar-hi més, però altres plantejaven dos problemes. El primer problema, i el qual 

més gent ha explicat, tracta les voreres. Bordils és un poble que té carrers amb unes voreres 

amples com seria el carrer Montserrat on poden arribar a fer uns 3 metres cada una, però 
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també trobem voreres estretes en algun carrer com l’Almeda, la qual cosa dificulta 

l’autonomia en una persona amb mobilitat reduïda. Aquest problema ens el planteja força 

gent, com per exemple, un nen de 13 anys:  

No perquè les voreres són molt petites i amb la bicicleta no passes...(Nen de 13 anys). 

Depèn del carrer. El Montserrat si perquè té les voreres i la carretera molt ample però el carrer 

Almeda és bastant estret per passar-hi (Noia de 37 anys). 

Hi ha llocs que no. El Montserrat i el Padró està molt bé, però el carrer Almeda no perquè les 

voreres són estretes (Home de 80 anys). 

Tal i com ens comenten dos entrevistats, en els últims anys s’han fet millores urbanes per 

intentar solucionar aquest problema, com pot ser al carrer Almeda on fa uns anys van 

eixamplar una vorera perquè hi pogués passar una cadira de rodes.  

Abans no tant, ara està millor perquè van arreglant voreres i carrers, però encara en queden 

per arreglar (Noi de 44 anys). 

Ara comença a estar millor, tret de les voreres estretes en algun carrer. Fa uns quants anys hi 

havia un home amb cadira de rodes que tenia molta dificultat per moure’s per Bordils perquè 

les voreres no tenien cap baixant. Ara ja ho tenen totes i per anar a l’edifici de l’Ajuntament (on 

també hi ha la llar i el consultori mèdic) ja hi ha una rampa per pujar (Dona de 86 anys). 

En aquest sentit, la Montse Pou hi està d’acord i també creu que falten millores tot i les que ja 

s’han dut a terme:  

No, perquè hi ha molta distància entre poble i carretera, hi ha moltes voreres que no són bones 

per transitar i no t’ajuda a fer un bon passeig. Fer el tram del poble a la carretera amb cadira 

de rodes o cotxet és impossible perquè hi ha trams on has de baixar de la vorera segur. Tot i 

això, fa poc vam fer obres al carrer Almeda perquè hi havia un tram on no passava per cap 

costat una cadira de rodes, i ara ja si (Montse Pou, regidora). 

El segon problema detectat són els cotxes que aparquen sobre la vorera (sobretot a la de la 

carretera C-66) i llavors només pot passar una persona a peu, per tant, ni un cotxet, ni una 

cadira de rodes pot passar-hi. Aquest és un fet que ens comenta una noia de 15 anys:  

Per la gent que no té o no fa servir cotxe si, però per la gent que en té no tanta, perquè molta 

gent aparca a llocs on no s’han d’aparcar i això genera conflictes a l’hora de passar amb peu 

(Noia de 15 anys).  
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Per continuar tractant l’accessibilitat, una altre pregunta que se’ls plantejava als entrevistats 

era amb què es mouen pel poble. Al ser un poble planer, amb no gaires cotxes, amb molts 

camins on poder passejar per les afores, ajuda a que la gent utilitzi la bicicleta per poder 

moure’s o passejar pel poble. Molta de la població que utilitza la bicicleta són joves i avis, és a 

dir, aquells que no tenen carnet de cotxe però volen la seva pròpia autonomia per desplaçar-

se.  

Per anar a passejar o al pavelló amb bicicleta (Nena de 10 anys). 

A vegades caminant i quan és lluny amb bicicleta (Nen de 13 anys).  

Normalment a peu o amb bicicleta (Home de 80 anys). 

A peu o amb bicicleta (Dona de 86 anys).  

Tot i els avantatges que presenta Bordils de cares a la mobilitat sense vehicle motoritzat, es 

pot assegurar que la majoria dels bordilencs (i de molts més pobles) utilitzen el cotxe per fer 

moviments intramunicipals i això ja és una costum. La població ja s’ha acostumat a utilitzat el 

cotxe per qualsevol desplaçament, encara que siguin 500m i tingui el suficient temps per fer-

ho. Bordils té una separació entre el nucli antic i la carretera que molta gent associa a un llarg 

trajecte, quan no arriba a fer més de 1km. Tot i això, la gent utilitza el vehicle per cada 

desplaçament que fa pel poble perquè, com ja hem dit, s’han acostumat.  Aquest és un fet que 

l’explica la Montse Pou:  

És un poble rodó i lineal, com un nap (hortalissa) amb 3 vies; el carrer Montserrat, el carrer 

Ample i el Passeig Aimeric. Hi ha una distància entre la zona del poble i la zona de la carretera 

que no arriba a 1 kilòmetre però la gent ho associa que ha d’anar amb cotxe, i un dia ho fas a 

peu i veus que no és res. Ens hem acostumat massa al cotxe (Montse Pou, regidora). 

Tot i que molts dels entrevistats han contestat que es mouen a peu pel poble, quan ho fan és 

per anar a passejar, no per desplaçar-se. Per anar d’un lloc a l’altre ho fan amb un vehicle 

motoritzat, i una de les poques persones que ho ha confessat ha estat la noia de 26 anys:  

A peu per anar a passeig i al bar quan tinc temps, i poques vegades la bicicleta, i el cotxe 

l’agafo per anar a tot arreu (Noia de 26 anys). 

Per acabar el tema de l’accessibilitat i per tenir informació sobre la meva proposta urbanística, 

es formulava la pregunta de si sempre utilitzaven les voreres quan anaven caminant. Aquí 

molts, com a la primera pregunta d’aquest apartat, posaven de relleu el fet que hi ha algunes 
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voreres estretes, sobretot en carrers importants com l’Almeda, amb la qual cosa han de baixar 

de la vorera si hi ha més d’una persona.  

Sempre que puc, però n’hi ha que son molt petites i no puc passar-hi, sobretot amb la bicicleta. 

Pel carrer Montserrat si que puc, però l’Almeda i el carrer de la Creu són molt petites (Nen de 

10 anys). 

Casi sempre. A mig del poble no tant perquè hi ha carrers que directament no en tenen i altres 

que les tenen molt estretes i és més còmode anar pel costat de les voreres, però pels altres si. 

Amb bici pel carrer Montserrat si, però per l’Almeda no perquè té unes voreres molt petites 

(Noia de 26 anys). 

Si anem dos persones i passem per alguna vorera que no hi cabem els dos, un va a dalt i l’altre 

a baix; home de 65 anys: Si és ample si, sinó no. És a dir, pel carrer Montserrat i poc més 

(Home de 54 anys). 

Per tant, podem veure com molta gent percep el problema de les voreres estretes, sobretot al 

carrer Almeda ja que és un dels dos carrers que uneix el nucli antic amb la carretera i, com ja 

hem dit, aglutina molts dels equipaments públics més utilitzats. Quan se li pregunta a la 

Montse Pou pel tema de les voreres, ella també ho té clar:  

Hi ha voreres que estan en bastant mal estat i són estretes... fa poc va caure una dona aquí al 

carrer Almeda perquè s’havia aixecat la vorera. Ara ja ho hem arreglat i ja es pot passar millor 

(Montse Pou, regidora).  

7.6 Multifuncionalitat 

La primera pregunta de la multifuncionalitat anava dirigida per saber quins serveis i 

equipaments, tant públics com privats, utilitzaven més sovint a Bordils. L’equipament públic 

més freqüentat per una gran majoria dels entrevistats és el pavelló Blanc i Verd que, com ja 

hem explicat, és on entrena i competeix el club Handbol Bordils i, per tant, atrau molta gent. 

Pel que fa al servei privat més utilitzat és el bar Can Sipi, que com ja hem vist en preguntes 

anteriors, és un dels llocs de trobada que més gent reuneix. Tot i això, sempre hi ha 

excepcions, com un home que porta 7 anys al poble i no ha anat mai al bar Can Sipi:  

...al bar del poble no hi he anat mai (Home de 54 anys). 

La regidora de l’Ajuntament de Bordils també ho té clar:  
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Públics el pavelló i l’escola i privats Can Sipi. Llavors cada entitat té el seu lloc i mou la seva 

gent (Montse Pou, regidora). 

Altres equipaments i serveis públics utilitzats pels bordilencs, però en menor mesura, són el 

consultori mèdic, l’església, la llar de jubilats, l’escola i el Casal. Pel que fa als equipaments i 

serveis privats trobem que poques persones de les entrevistades utilitzen els dos bars que 

trobem a la carretera, i poca gent fa les compres al poble. Alguns ens comenten que compren 

a les botigues de queviures de Bordils de manera puntual, és a dir, allò que no han comprat o 

necessiten en aquell moment.  

...als comerços a comprar hi vaig a moments puntuals (Noia de 26 anys). 

...als comerços a fer-hi petites compres (Home de 65 anys).  

Cada dia anem a comprar a la botiga del poble a buscar el pa i quatre coses però les compres 

grans les fem a Celrà (Home de 80 anys). 

La segona i última pregunta respecte la multifuncionalitat feia referència a si trobaven a faltar 

algun equipament o servei a Bordils. Podem trobar diferents respostes, com per exemple, dos 

adolescents que demanen algun equipament més dirigits als joves, una noia de 15 anys que 

demana més bancs per seure i descansar, una dona de 37 anys que demana alguna activitat de 

ball pels adults, un home de 54 anys que diu que caldria millorar el transport públic tant de 

busos com de trens, o un home de 65 que comenta que és un poble petit i suficientment 

equipat ja que no cal tenir de tot:  

...però som un poble petit i rural i no podem tenir de tot. Estem molt ben equipats i no tots els 

pobles poden tenir de tot (Home de 65 anys). 

Tot i això, hi ha tres equipaments els quals molts dels entrevistats han nombrat. En primer lloc 

trobem que un nombre de bordilencs, sobretot els entrevistats entra la primera i la segona 

franja d’edat, demanen una piscina municipal. Quan se’ls hi pregunta perquè responen que 

Celrà i Flaçà en tenen una i que Bordils no la té, però tot i això Bordils posseeix un gran nombre 

de piscines privades a moltes cases. Un segon equipament demanat pels entrevistats és un 

petit supermercat amb preus assequibles i no tant cars com els que es troben a les dos 

botigues de queviures que trobem a la carretera. Aquest equipament és demanat, justament, 

per la gent que no fa les compres al barri. I per últim, trobem que els jubilats demanen un parc 

urbà de salut i expliquen que ja fa temps que ho van demanar a l’Ajuntament de Bordils:  
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...fa molts anys que ho demanem i sempre ens diuen que hi ha el projecte, però mai arriba. Hi 

ha una zona al parc infantil del costat de la llar que abans hi havia dos pistes de petanca i ara 

ja no hi són. Allà seria molt bon lloc perquè la gent hi anés (Dona de 86 anys). 

Quan se li pregunta a la Montse Pou per si creu que falta algun equipament, explica que 

segons el seu punt de vista falta algun espai per fomentar les activitats socials per totes les 

edats. És a dir, que falta algun com un centre cívic o un local social perquè les entitats es 

fomentessin més entre elles i estiguin totes juntes en un mateix lloc:  

Un espai per fomentar les activitats socials per totes les edats perquè els adults no tenen un 

espai per ells. Poder fer activitats socials, culturals, esportives per tothom. Falta tant activitats 

com equipament on fer-los. Crec que Bordils té molts equipaments molt especialitzats i molt 

usats però aniria bé algun que fomentés més la socialització. Estaria bé que la gent entre 

associacions es pogués trobar quan surt o entre a les activitats per així crear un teixit més gran. 

Crec que falta alguna cosa com un centre cívic o local social perquè les entitats es fomentessin 

més entre elles i estiguin totes juntes en un mateix lloc.   

7.7 Proposta millora urbanística del carrer Almeda 

Per acabar amb l’entrevista, se’ls preguntava com veient la meva proposta urbanística del 

carrer Almeda i el passeig Aimeric per fer-los més amables de cares als vianants. Els residents 

van respondre amb varies idees, però en general tothom ho veia adequat. Els més petits ho 

veien una bona idea perquè és on es troba l’escola i diuen que podrien anar-hi amb bicicleta o 

caminant sense cap perill, a més que faria que no hi hagués tant de trànsit, tal i com ens 

explica la nena de 10 anys:  

Em sembla molt bé perquè seria un carrer molt més tranquil i nosaltres podríem sortir de 

l’escola més tranquil·lament i poder anar amb bicicleta pel carrer Almeda. 

Altres idees que van sorgir giraven entorn d’un carrer sense asfaltar, el Camí del Padró, que 

connecta el carrer Almeda amb l’avinguda Padró. La gent posa de relleu que si es fes el carrer 

Almeda d’un sol sentit, el camí del Padró s’hauria d’asfaltar per poder connectar millor el 

poble. Una noia de 15 anys explica que per ella seria una gran reforma ja que ella utilitza 

bastant aquest carrer i quan va acompanyada sempre han de passar per la carretera:  

Em sembla una gran proposta. Jo sempre que passo pel carrer, que és força sovint perquè jo 

visc a la carretera i la meva millor amiga al poble, doncs haig de passar per la carretera en 
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algun punt perquè no hi cabem més de dos persones. Igual que la gent que va amb bicicleta o 

amb cotxet, i crec que és una mica perillós.  

En general, aquesta idea que hi ha trams perillosos si baixes de la vorera, ho hem pogut 

observar en diferents respostes on la gent veu que seria una carrer molt més tranquil, tal i com 

veiem amb la resposta de la dona de 62 anys, la qual utilitza sovint aquest carrer per passejar:  

Em sembla bé la proposta perquè jo quan vaig a passejar passo per aquest carrer i la veritat és 

que hi ha trams on la vorera és molt estreta i dos persones no hi caben. Fer les voreres més 

amples seria una bona idea i segurament podríem caminar per aquest carrer més 

còmodament.  

Hi ha qui no li sembla una bona idea pel simple fet que és faci un carrer d’un sol sentit perquè 

al viure a la carretera hauries de fer molta volta per anar al poble. Aquest fet el veiem reflectit 

amb la noia de 26 anys:  

No em semblaria del tot bé que ho fessin així perquè jo visc la carretera i que canviïn el sentit 

no m’aniria bé perquè hauria d’anar a fer més volta.   

Tot i això, pensa que per la gent que va a passejar a la nit seria una bona reforma ja que com, 

normalment, la gent va amb grup a caminar, quan arriben a la vorera del carrer Almeda han de 

baixar i anar per la carretera:  

...hi ha molta gent que al vespre, sobretot quan fa bon temps, que van a fer la volta al poble 

per caminar i crec que per ells els hi aniria molt bé, perquè sempre que passen per l’Almeda 

com que son uns quants van per la carretera. (Noia de 26 anys).  

Per contradir l’idea del carrer en sentit únic, tenim la resposta d’un home de 65 anys el qual 

exposa que molts carrers del nucli antic de Bordils són en sentit únic i aniria molt bé afegir 

aquest per fer un poble circular:  

...pel mig del poble ja hi ha carrers d’un únic sentit, doncs si poséssim aquest aniria molt bé per 

fer un poble circular.  

Un home de 54 anys explica que li sembla molt bona idea perquè fa temps que el carrer 

Almeda necessita una reforma i que enllaçaria molt bé el poble i la carretera i tot quedaria més 

endreçat. Posa de relleu que a la gent li costaria molt utilitzar-lo i que s’hauria de trobar 

quelcom per fomentar aquest carrer:  
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 Crec que és una gran idea, jo fa molt de temps que penso que aquest carrer s’hauria de 

reformar perquè té unes voreres petites i hi ha trams on és perillós. Bordils té un barri vell molt 

bonic i molta gent no l’utilitza, si és fes aquesta reforma quedaria tot més endreçat i la gent ho 

faria servir més. Crec que seria de gran utilitat, però s’hauria de buscar la manera de fomentar-

ho per fer-ho visible i trobar allò important per atraure a la gent a passar-hi (Home de 54 

anys). 

Idea que comparteix un altre home de 65 anys, on veu que la gent utilitza molt el cotxe i seria 

difícil canviar aquest costum: 

 Jo crec que estaria molt bé fer un carrer que fos primordial pels vianants, però crec que a la 

gent li costaria molt utilitzar-lo caminant perquè tenim una costum molt dolenta d’agafar el 

cotxe per anar a tot arreu..(Home de 65 anys). 

Una idea que crec que resumeix totes les altres és la que ens dóna la dona de 86 anys:  

Doncs em sembla molt bé perquè el carrer Almeda és una zona amb molts equipaments i 

serveis destinats a totes les edats i és una zona molt transitada i on té trams amb la vorera 

molt estreta. Si es fes segurament que la gent arribaria en aquests llocs a peu i seria més 

tranquil perquè no hi passarien tants cotxes. Això si, s’hauria d’asfaltar el carrer que va per 

darrera l’ajuntament per així connectar millor els carrers (Dona de 86 anys).  

I per últim, quan se li pregunta a la regidora per què li semblaria la reforma d’aquest carrer, 

respon que creu que funcionaria però buscant una amabilitat que fos còmode per tothom 

(mirar quins arbres poses, quin tipus de mobiliari urbà, etc). També creu que s’hauria de 

conscienciar a la gent del carrer en sentit únic i buscar una alternativa, on creu que el Camí del 

Padró seria una de bona:  

A mi m’agrada molt perquè crec que funcionaria i seria un carrer diferent, però s’ha de tenir 

clar quina amabilitat es busca en aquest carrer. Tothom vol arbres, però quan venen els 

problemes de les fulles, de les boles que cauen, de la resina que es queda als cotxes, llavors 

ningú vol arbres. Crec que s’hauria de conscienciar a la gent que és un carrer de sentit únic, 

cosa que costaria. I s’hauria de buscar una alternativa per no haver d’anar a fer tota la volta, 

sinó mirar de passar per el camí de darrere l’Ajuntament però s’ha d’asfaltar. El poble és 

circular, on el nucli té tres sortides diferents, i tampoc és tant difícil fer que sigues un carrer de 

sentit únic. Crec que aquest poble s’hauria d’estudiar més perquè s’hi poden fer moltes millores 

(Montse Pou, regidora). 
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8. CONCLUSIONS 

Desprès de realitzar aquest treball i de dur a terme l’anàlisi de l’ús de l’espai públic a partir de 

la vida quotidiana dels habitants de Bordils podem concloure diferents idees a partir de cada 

ítem estudiat.  

Referent a la identitat, s’ha pogut veure com els bordilencs es senten molt del seu poble, 

òbviament uns més que altres, però en general tenen un sentit del lloc bastant fort. S’ha pogut 

observar com el fet d’haver-hi viscut molts anys o tota la vida ja et crea aquesta identitat tant 

arrelada, i com amb els nouvinguts el fet de tenir fills al poble els ha ajudat a sentir-se de 

Bordils. Els bordilencs tenen uns llocs preferits dins del municipi els quals són únics, i 

segurament aquest fet encara reforça més el sentiment de pertinença i adhesió al poble.  

Desprès d’analitzar la sociabilitat, es pot dir que Bordils té bastants llocs de trobada però 

poder en faltaria algun més, sobretot destinats als joves. Com hem vist, actualment tenen un 

lloc de trobada que és la Zona Jove, però per diverses raons no acaba d’aglutinar els joves del 

poble. Pel que fa als adults, s’ha pogut observar que a part dels bars i el pavelló, no tenen 

gaires llocs de trobada, però per la vida activa que tenen tampoc són necessaris gaires més. 

Bordils compte amb 20 associacions i entitats de temàtica molt variada, per la qual cosa, això 

ens demostra que és un poble actiu i que busca sociabilitzar-se i moure’s pel seu poble.  

Pel que fa a l’autonomia, es pot afirmar que Bordils respon a les necessitats de passejar 

tranquil·lament pel poble. Tot i això, s’ha pogut observar problemes referents amb les voreres 

que no deixen gaudir plenament del passeig. Aquests entrebancs serien els cotxes aparcats a 

sobre les voreres (sobretot a les de la carretera Palamós) i, per tant, deixen poc lloc per passar 

als vianants, i les estretes voreres que tenen alguns carrers de Bordils. S’ha de dir que els 

habitants de Bordils es poden moure amb la màxima autonomia i sense haver de dependre 

d’altres persones, però alhora d’analitzar l’ús que en fan de l’espai públic s’ha pogut observar 

com algunes dones expressen la por que els hi produeix desplaçar-se soles per la nit. Aquest 

fet no està relacionat amb Bordils, sinó amb la sensació de por que desenvolupen les dones 

respecte el desordre i a la falta de control sobre l’espai públic, tal i com hem pogut veure en 

les diferents recerques bibliogràfiques d’aquest treball.  

Tal i com s’ha observat, Bordils presenta una bona seguretat, tot i que el fet d’haver patit una 

onada de robatoris fa sorgir una percepció de inseguretat entre els afectats. Es pot dir que no 

hi ha cap espai que generi por o inseguretat entre els residents, tot i que en algun moment la 
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plaça de l’Estació va estar ocupada per persones romaneses els quals eren força incívics i això 

generava que els bordilencs no s’acostessin en aquest espai.  

Pel que fa a l’accessibilitat de la mobilitat, es pot dir que Bordils presenta, com ja hem dit, 

problemes amb les voreres perquè són estretes i perquè en alguns carrers els cotxes les 

utilitzen com aparcament. El tema de les voreres estretes dificulta l’accessibilitat, ja que una 

persona amb mobilitat reduïda troba dificultats per moure’s per determinats carrers, com per 

exemple en el carrer Almeda, el qual aglutina molts dels equipaments públics i és un dels 

carrers més freqüentats pels vianants. En aquest carrer, si hi ha dos vianants caminant, un ha 

d’anar per la carretera perquè a la vorera només hi ha lloc per una persona, i això és un 

problema. Alhora d’analitzar com és desplacen els residents de Bordils trobem que, a part 

d’alguns nens i nenes i avis que a vegades es desplacen amb bicicleta per poder tenir la seva 

pròpia autonomia, la gran majoria de bordilencs es desplacen amb un vehicle motoritzat pels 

desplaçaments intramunicipals.  

Referent a la multifuncionalitat de Bordils, podem dir que l’equipament públic més utilitzats 

pels bordilencs és el pavelló Blanc i Verd i el privat el bar Can Sipi, exactament els mateixos 

que els residents creuen que són els llocs de trobada al poble. S’ha de dir que la majoria dels 

entrevistats no fan les compres al barri, però tot i això, demanen un petit supermercat que 

tingui els preus més assequibles que les botigues de queviures que ara mateix posseeix Bordils. 

Un altre equipament el qual els avis fa temps que demanen és un parc de salut urbà, el qual 

crec que seria un bon mètode per fomentar l’exercici diari entre la població i alhora podria 

crear un nou lloc de trobada. La regidora de l’Ajuntament de Bordils entrevistada treu l’idea de 

crear un espai per fomentar les activitats socials, culturals, esportives per totes les edats ja que 

actualment manquen activitats i lloc per realitzar-les. Un lloc de trobada per totes les entitats i 

segurament això fomentaria la sociabilitat entre elles.  

Desprès d’analitzar la proposta de millora urbanística del carrer Almeda, es pot concloure que 

els habitants de Bordils troben que seria una bona millora ja que ells han trobat que aquest 

carrer té una manca de mobilitat veïnal a peu pel fet de tenir les voreres estretes. Es pot dir 

que aquesta millora resoldria i reforçaria els diferents ítems analitzats. Podria millorar 

l’autonomia i l’accessibilitat a la mobilitat de Bordils, ja que la proposta incorpora crear unes 

amples voreres al llarg de tot el carrer i aquest fet crearia que es pogués passejar sense cap 

problema pel carrer Almeda, que hi pogués accedir tota la població amb plena autonomia i 

que aquesta gent no hagués de baixar de la vorera si són més de dos persones. Aquesta millora 

també reforçaria els ítems d’identitat i sociabilitat, ja que la creació d’aquest eix possiblement 
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crearia més llocs de trobada i més sociabilització entre la població perquè podria arribar a fer 

la funció de rambla i a crear més identitat entre els bordilencs.  

Desprès de realitzar aquest treball es pot concloure en relació a les tres hipòtesis plantejades 

que:  

La primera d’elles, a Bordils no hi ha espais públics de relació/convivència que convidin a un ús 

intergeneracional per part de la població, s’ha pogut constata que els llocs de relació i d’ús més 

intergeneracionals són els espais privats com, per exemple,  el bar.  Per contra no hi ha cap 

espai públic que faci la funció de relació o convivència com a lloc d’ús intergeneracional.   

La segona hipòtesi que s’ha qüestionat, la població nouvinguda no té un sentiment de 

pertinença al poble, fet que provoca que no participin a la vida associativa i social, s’ha de 

matisar ja que a través de les entrevistes informatives s’ha pogut observar com la gent 

nouvinguda acaba posseint un sentiment de pertinença amb Bordils. En aquest sentiment  o 

progressiu arrelament  hi juguen un paper important els/les fills/es  perquè aquests sí  que 

viuen de manera intensa la vida al poble,  participant de les activitats que s’hi fan, usant els 

espais públics, etc.;  això fa que els/Lrs fills/es actuïn  de cordo de transmissió d’arrelament 

amb el poble dels seus progenitors.   

I la tercera i última hipòtesi, potenciar un eix viari com espai de trobada, com és el carrer 

Almeda, pot fomentar la relació social, cultural i intergeneracional, i afavorir el sentit de 

pertinença, ha esta una proposta molt ben acollida ja que a través de les entrevistes 

informatives i de la realització del treball s’ha pogut veure com a Bordils hi falta un espai que 

generi aquesta funció. Totes les persones entrevistades, siguin homes o dones i 

independentment de l’edat han valorat que les millores posposades en el carrer Almeda  

podrien ajudar a articular els dos nuclis poblacionals i contribuir a crear un espai de  ‘passeig-

rambla’ de trobada per fomentar la relació social, cultural i intergeneracional, i d’aquesta 

manera afavorir a potenciar el sentiment de pertinença.  
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ANNEX A.1- 

Guió de l’entrevista als/les RESIDENTS 

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

Edat:  

On vius:  

Quants anys fa  que vius a Bordils:  

Com és que vius a Bordils:  

Ocupació actual:   

Què sols fer al poble:  

2. IDENTITAT 

1. Et sents identificada amb Bordils? Per què? 

2. Creus que hi ha sentiment de poble entre la gent?  

3. Si haguessis de valorar o dir-me com és Bordils, amb quins adjectius el qualificaries? 

4. Quin o quins són els teus llocs preferits dins del poble? 

5. Per què t’agraden?  

6. Com vas aquests llocs normalment? 

3. SOCIABILITAT 

7. Quins són els llocs on es troba la gent del poble? 

8. Creu que hi ha prous llocs de trobada per totes les edats? 

9. Pertanys a alguna associació cultural, centre esportiu, etc. del poble? 

4. AUTONOMIA 

10. Es pot passejar tranquil·lament per Bordils? 

11. Pots anar sol/a a qualsevol lloc del poble? 
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5. SEGURETAT 

12. Et sents segur/a a Bordils? 

13. Hi ha alguna zona o espai on et sentis incòmode o intentis evitar d’utilitzar? 

6. ACCESIBILITAT 

14. Creus que Bordils té una bona mobilitat per tothom? 

15. Amb què et mous pel poble? 

16. Quan vas caminant, passes sempre per les voreres? 

7. MULTIFUNICONALITAT 

17. Quins serveis públics o privats de Bordils utilitzes més sovint?  

18. Trobes a faltar algun tipus de servei o d’equipament? 

8. PROPOSTA MILLORA URBANÍSTICA 

18. Què et sembla la meva proposta d’adequar el Carrer Almeda i fer-lo més amable de cares 

als vianants? 
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ANNEX A.2- 

Guió de l’entrevista a l’EXPERTA 

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES: 

Càrrec (dins l’Ajuntament de Bordils):  

2. IDENTITAT 

1. Creus que hi ha sentiment de poble entre la gent?  

2. Si haguessis de valorar o dir-me com és Bordils, amb quins adjectius el qualificaries? 

3. Quins creus que són els llocs preferits del poble per la gent? 

3. SOCIABILITAT 

4. Quins són els llocs on es troba la gent del poble? 

5. Creus que hi ha prous llocs de trobada per totes les edats? 

6. Quantes associacions o entitats hi ha a Bordils? 

4. AUTONOMIA 

7. Creus que la gent pot passejar tranquil·lament per Bordils? 

8. Creus que tothom pot anar sol/a a qualsevol lloc del poble? 

5. SEGURETAT 

9. Creus que la gent es sent segura a Bordils? 

10. S’està fent alguna cosa des de l’Ajuntament per posar remei a l’onada de robatoris que 

pateix últimament Bordils? 

11. Creus que hi ha alguna zona o espai que la gent eviti d’utilitzar perquè es sent incòmode? 

6. ACCESIBILITAT 

12. Creus que Bordils té una bona mobilitat per tothom? 

13. La majoria de gent, amb què es mou pel poble? 

14. Creus que la gent utilitza les voreres? 



69 
 

7. MULTIFUNICONALITAT 

15. Quins serveis públics o privats de Bordils s’utilitzen més? 

16. La gent s’ha queixat de manca d’algun servei o d’equipament? 

27. Creus que en falta algun? 

18. Quina valoració en faries de l’espai públic de Bordils? 

19. Quins projectes hi ha sobre millora d’equipaments i d’espai públic? 

8. PROPOSTA MILLORA URBANÍSTICA 

20. Què et sembla la meva proposta d’adequar el Carrer Almeda i fer-lo més amable de cares 

als vianants? 
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ANNEX B.1- 

ENTREVISTES A RESIDENTS 

(Nena de la primera franja de 0 a 14 anys) 

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

Edat: 10 

On vius: Al carrer Montserrat, prop del pavelló 

Quants anys fa  que vius a Bordils: des de sempre 

Com és que vius a Bordils: perquè el meu pare és de Bordils de tota la vida i quan es va casar 

amb la meva mare van venir a viure aquí. 

Ocupació actual: Estudiant de 4rt de primària al CEIP Bordils 

Què sols fer al poble: jugar a voleibol, anar a l’escola, passejar amb la bicicleta, anar al bar a 

veure el futbol i tocar la guitarra a una extraescolar 

2. IDENTITAT 

1. Sents que Bordils és el teu poble? Per què? 

Sí, perquè hi visc de tota la vida i és un poble que m’agrada molt.  

2. Creus que tothom que viu a Bordils sent que és el seu poble?  

Sí, sinó no hi viuria.  

3. Com diries que és Bordils? 

Petit, molt bonic i amb molta natura 

4. Quin o quins són els teus llocs preferits dins del poble? 

El pavelló, la palanca i el van.  

5. Per què t’agraden?  

Al pavelló perquè hi jugo a voleibol i és on trobo els meus amics el cap de setmana, a la 

palanca perquè m’hi vaig a banyar els peus i el van perquè és molt maco.  

6. Com hi vas en aquests llocs normalment? 

Amb els meus pares, la meva àvia o els meus cosins grans. 
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3. SOCIABILITAT 

7. On diries que es troba la gent del poble? 

Els grans a l’església, els nens a l’escola i els altres al pavelló. 

8. On us trobeu amb els teus amics? 

Al pavelló, a l’escola i a casa d’algú.  

9. Fas extraescolars al poble? 

Voleibol, guitarra i anglès. 

4. AUTONOMIA 

10. Creus que es pot passejar tranquil·lament per Bordils? 

Sí perquè no hi ha gaires cotxes  

11. Et deixen anar sol per Bordils? 

No, sempre vaig amb algú més gran.  

5. SEGURETAT 

12. Et sents segur/a a Bordils? 

De dia si  

13. Hi ha alguna zona o espai del poble on no t’agradi passar? 

De nit no aniria per molts llocs del poble.  

6. ACCESIBILITAT 

14. Creus que tothom pot moure’s bé per Bordils? 

Jo crec que si 

15. Amb què et mous pel poble? 

Per anar a l’escola amb cotxe, i per anar a passejar o al pavelló amb bicicleta, a peu o amb 

patinet.  

16. Quan vas caminant, passes sempre per les voreres? 

Sí, sempre.  

7. MULTIFUNICONALITAT 

17. Quan ets a Bordils, on vas més?  

Al pavelló m’hi passo moltes hores, sobretot el cap de setmana.  
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18. Què t’agradaria que hi hagués a Bordils que ara no hi sigui? 

Una piscina, un lloc on poder-nos trobar nosaltres i una tirolina.  

8. PROPOSTA MILLORA URBANÍSITCA 

18. Què et sembla la meva proposta d’adequar el Carrer Almeda i fer-lo més amable de cares 

als vianants? Creus que seria millor per quan sortiu o entreu de l’escola? 

Em sembla molt bé perquè seria un carrer molt més tranquil i nosaltres podríem sortir de 

l’escola més tranquil·lament i poder anar amb bicicleta pel carrer Almeda.  
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(Nen de la primera franja de 0 a 14 anys)  

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

Edat: 9 

On vius: Al carrer Ample  

Quants anys fa  que vius a Bordils: Des de sempre 

Com és que vius a Bordils: Perquè els meus pares fa molts anys que hi viuen  

Ocupació actual: estudiant primària 

Què sols fer al poble: anar a l’escola, anar a jugar a futbol a la pista vella, anar a Can Sipi, jugar 

a handbol i al parc infantil del pavelló.  

2. IDENTITAT 

1. Sents que Bordils és el teu poble? Per què? 

Sí, perquè sempre hi he viscut i m’agrada molt.  

2. Creus que tothom que viu a Bordils sent que és el seu poble?  

Jo diria que si, sinó no hi viurien.  

3. Com diries que és Bordils? 

Petit, tranquil i maco.  

4. Quin o quins són els teus llocs preferits dins del poble? 

La palanca 

5. Per què t’agraden?  

Perquè hi vaig amb els meus amics  

6. Com hi vas en aquests llocs normalment? 

Amb bicicleta perquè queda una mica lluny per anar-hi a peu.  

3. SOCIABILITAT 

7. On diries que es troba la gent del poble? 

Al pavelló, a Can Sipi i a l’escola.  

8. On us trobeu amb els teus amics? 

A l’escola i al cap de setmana sempre anem al pavelló  
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9. Fas extraescolars al poble? 

Jugo a handbol i vaig a música.  

4. AUTONOMIA 

10. Creus que es pot passejar tranquil·lament per Bordils? 

Sí  

11. Et deixen anar sol per Bordils? 

Moltes vegades. Quan anem a la palanca hi anem sols.  

5. SEGURETAT 

12. Et sents segur/a a Bordils? 

Sí 

13. Hi ha alguna zona o espai del poble on no t’agradi passar? 

No, però a la nit no aniria sol.  

6. ACCESIBILITAT 

14. Creus que tothom pot moure’s bé per Bordils? 

Sí 

15. Amb què et mous pel poble? 

Quan vaig amb els papes amb cotxe, sinó a vegades vaig a peu al pavelló o amb bicicleta.  

16. Quan vas caminant, passes sempre per les voreres? 

Sempre que puc, però n’hi ha que son molt petites i no puc passar-hi, sobretot amb la 

bicicleta. Pel carrer Montserrat si que puc, però l’Almeda i el carrer de la Creu són molt petites.  

7. MULTIFUNICONALITAT 

17. Quan ets a Bordils, on vas més?  

A can Sipi i al pavelló, a part de l’escola.  

18. Què t’agradaria que hi hagués a Bordils que ara no hi sigui? 

Una piscina, a Flaçà i a Celrà n’hi ha i aquí no. I un lloc on trobar-nos els amics com la Zona 

Jove.  
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8. PROPOSTA MILLORA URBANÍSTICA 

18. Què et sembla la meva proposta d’adequar el Carrer Almeda i fer-lo més amable de cares 

als vianants? Creus que seria millor per quan sortiu o entreu de l’escola? 

Em sembla bé perquè hi ha una vorera molt estreta i no pots passar-hi. També aniria bé 

perquè no hi hauria tants de cotxes i seria segur per quan sortim de l’escola o quan juguem a la 

pista vella, perquè a vegades ens cauen pilotes a la carretera i és una mica perillós si ve un 

cotxe.  
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(Nena de la primera franja de 0 a 14 anys) 

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

Edat: 13 

On vius: Al carrer Montserrat 

Quants anys fa  que vius a Bordils: des de que vaig néixer 

Com és que vius a Bordils: El meu pare tota la vida ha nascut a Bordils, la meva mare era de 

Caldes de Malavella i va venir a viure a Bordils amb 18 anys perquè la germana de la seva mare 

vivia aquí. Es van conèixer amb el meu pare a Bordils i es van quedar aquí. 

Ocupació actual: estudiant de 1r d’ESO 

Què sols fer al poble: Anar al pavelló i passejar amb bicicleta o a peu pel poble 

2. IDENTITAT 

1. Et sents identificada amb Bordils? Per què? 

SÍ, bastant. De petita sempre pensava i deia que era el millor poble del món però ara veig que 

és una mica avorrit perquè no hi ha masses coses a fer.  

2. Creus que hi ha sentiment de poble entre la gent?  

No ho sé, crec que hi ha gent que si i gent que no. Dels meus amics crec que només tenen 

sentiment de poble els que juguen al club de handbol o voleibol.  

3. Si haguessis de valorar o dir-me com és Bordils, amb quins adjectius el qualificaries? 

Solitari i tranquil. 

4. Quin o quins són els teus llocs preferits dins del poble? 

La palanca i el pavelló 

5. Per què t’agraden?  

Al pavelló perquè és on trobo tots els meus amics i altres nens i nenes que no conec i sempre 

t’hi acabes fent, i a la palanca per la tranquil·litat que té. 

6. Com  vas aquests llocs normalment? 

Al pavelló a peu perquè el tinc al costat de casa, i a la palanca amb bici perquè està una mica 

lluny per anar-hi a peu. 

3. SOCIABILITAT 

7. Quins són els llocs on es troba la gent del poble? 

El bar del poble i al pavelló, en general. 
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8. Creu que hi ha prous llocs de trobada per totes les edats? 

Sí, però per nosaltres pocs. Hi ha la Zona Jove però no m’agrada massa el que fan i tampoc hi 

ha gaire gent, 5 o 6 joves diria. 

9. Pertanys a alguna associació cultural, centre esportiu, etc. del poble? 

Sóc jugadora de voleibol del club Handbol Bordils 

4. AUTONOMIA 

10. Es pot passejar tranquil·lament per Bordils? 

Sí, jo crec que si.  

11. Pots anar sol/a a qualsevol lloc del poble? 

Pel que és el poble si, per les afores com la palanca o als arbres blancs no hi vaig sola.  

5. SEGURETAT 

12. Et sents segur/a a Bordils? 

Sí, la gent que trobo pel carrer la conec casi tota. 

13. Hi ha alguna zona o espai on et sentis incòmode o intentis evitar d’utilitzar? 

No, però de nit no vaig mai sola perquè em fa por, però no és pel fet que sigui Bordils. 

6. ACCESIBILITAT 

14. Creus que Bordils té una bona mobilitat per tothom? 

Jo crec que si. 

15. Amb què et mous pel poble? 

A peu, amb bici o amb els meus pares amb cotxe. 

16. Quan vas caminant, passes sempre per les voreres? 

Si les voreres són amples si. Hi ha carrers com l’Almeda o el de la Creu que no perquè les 

voreres són molt petites i si vaig amb una amiga no hi cabem les dos i ens posem al costat de la 

vorera però per la carretera. 

7. MULTIFUNICONALITAT 

17. Quins serveis públics o privats de Bordils utilitzes més sovint? serveis públics (Església, 

llar dels jubilats, consultori mèdic) Serveis privats (cafeteria, bar, restaurant,  centres privats, 

comerços, etc.) 

Sempre vaig al bar del poble a veure el futbol o a prendre alguna cosa i al pavelló. 
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18. Trobes a faltar algun tipus de servei o d’equipament? 

Una piscina i alguna cosa pels joves. 

8. PROPOSTA MILLORA URBANÍSTICA 

18. Què et sembla la meva proposta d’adequar el Carrer Almeda i fer-lo més amable de cares 

als vianants? 

Crec que està bé perquè jo quan passo pel carrer Almeda no puc anar per la vorera perquè es 

molt petita.. Així podria passar tant a peu com amb bicicleta per la vorera i estaria més 

tranquil·la que no pas anant per la carretera, i segurament que molta gent també hi passaria 

més.  
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(Nen de la primera franja de 0 a 14 anys) 

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

Edat: 13 

On vius: Mossèn Plantes 

Quants anys fa  que vius a Bordils: Tota la vida 

Com és que vius a Bordils: Perquè els meus pares han viscut tota la vida a Bordils i ja s’hi ha 

quedat 

Ocupació actual: Estudiant de 2n d’ESO a Celrà 

Què sols fer al poble: Vaig al pavelló, a fer vols amb bicicleta a veure els meus avis o per la 

palanca, a vegades al bar del poble a esmorzar. 

2. IDENTITAT 

1. Et sents identificat amb Bordils? Per què? 

Sí, perquè és el meu poble i m’agrada molt perquè s’hi està tranquil i bé.  

2. Creus que hi ha sentiment de poble entre la gent?  

Suposo que si perquè la gent es coneix entre ella. 

3. Si haguessis de valorar o dir-me com és Bordils, amb quins adjectius el qualificaries? 

Tranquil i bonic. 

4. Quin o quins són els teus llocs preferits dins del poble? 

L’alzina, la palanca, la pista vella i el parc del pavelló 

5. Per què t’agraden? (hi troba amics, li dóna pau i tranquil·litat, pot veure-hi gent, es sent a 

gust amb el disseny del lloc...) 

Perquè són tranquils i hi puc anar a jugar 

6. Com  vas aquests llocs normalment: sol/a, amb la parella, amb amics, amb els fills, amb els 

néts) 

Amb amics normalment 

3. SOCIABILITAT 

7. Quins són els llocs on es troba la gent del poble? 

El bar del poble, al pavelló Blanc i Verd i per la festa major a la Pista Vella.  
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8. Creu que hi ha prous llocs de trobada per totes les edats? 

Crec que per nosaltres en falten una mica més perquè només hi ha la Zona Jove i no hi va 

ningú. Jo personalment no hi vaig perquè no m’agraden les coses que hi fan i té uns horaris 

que no sempre em van bé.  

9. Pertanys a alguna associació cultural, centre esportiu, etc. del poble? 

Sóc jugador del Handbol Bordils 

4. AUTONOMIA 

10. Es pot passejar tranquil·lament per Bordils? 

Sí, perquè és tranquil i no hi ha gaires cotxes i per tant no hi ha perill que t’atropellin.  

11. Pots anar sol/a a qualsevol lloc del poble? 

Sí 

5. SEGURETAT 

12. Et sents segur/a a Bordils? 

Em sento més segur aquí que a altres llocs, però no et sents mai del tot segur.  

13. Hi ha alguna zona o espai on et sentis incòmode o intentis evitar d’utilitzar? 

No, vaig per tot arreu. 

6. ACCESIBILITAT 

14. Creus que Bordils té una bona mobilitat per tothom? 

No perquè les voreres són molt petites i amb la bicicleta no passes, i també hi ha algun carrer 

que és molt estret. 

15. Amb què et mous pel poble? 

Normalment amb cotxe, però a vegades caminant i quan és lluny amb bicicleta. 

16. Quan vas caminant, passes sempre per les voreres? 

No sempre perquè hi ha bastants carrers on els cotxes aparquen sobre la vorera i llavors tens 

molt poc lloc per passar.  

7. MULTIFUNICONALITAT 

17. Quins serveis públics o privats de Bordils utilitzes més sovint? serveis públics (Església, 

llar dels jubilats, consultori mèdic) Serveis privats (cafeteria, bar, restaurant,  centres privats, 

comerços, etc.) 

Privat el bar del poble i públic el pavelló Blanc i Verd i el Torrentó. 
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18. Trobes a faltar algun tipus de servei o d’equipament? 

Un quiosc. 

8. PROPOSTA MILLORA URBANÍSTICA 

18. Què et sembla la meva proposta d’adequar el Carrer Almeda i fer-lo més amable de cares 

als vianants? 

Crec que seria bona idea perquè així la gent que vagi amb bicicleta o amb un cotxet podria 

passar tranquil·lament per la vorera i no hauria d’anar per la carretera com hem de fer ara. 

Tampoc hi hauria gaire transit i això faria que la gent hi passes més poder.  
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(Noia de la segona franja de 15 a 30 anys)  

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

Edat: 15 anys 

On vius: Carrer Almeda 

Quants anys fa  que vius a Bordils: 10 anys 

Com és que vius a Bordils: Perquè els meus pares van venir a treballar aquí. Vivíem a Sèrbia. 

Ocupació actual: estudiant d’ESO 

Què sols fer al poble: Passejar al gos, quedar amb els amics i anar al pavelló. 

2. IDENTITAT 

1. Et sents identificada amb Bordils? Per què?   

Sí, perquè porto bastants d’anys vivint-hi i m’hi sento molt bé.  

2. Creus que hi ha sentiment de poble entre la gent?  

Sí, només fa falta veure un partit de handbol o voleibol del primer equip i Bordils es sent.  

3. Si haguessis de valorar o dir-me com és Bordils, amb quins adjectius el qualificaries?  

Bordils és petit, bonic, envoltat de naturalesa i amb gent molt simpàtica. 

4. Quin o quins són els teus llocs preferits dins del poble?   

El Casal i la Plaça perquè allà sempre s’ajunta molta gent i es agradable. 

5. Per què t’agraden?  

Em trobo amb els amics. 

6. Com  vas aquests llocs normalment: 

Amb amics. 

3. SOCIABILITAT 

7. Quins són els llocs on es troba la gent del poble?   

Al pavelló, al Casal i al bar del poble.   

8. Creu que hi ha prous llocs de trobada per totes les edats?   

Si, però podrien fer alguna cosa més pels joves. 
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9. Pertanys a alguna associació cultural, centre esportiu, etc. del poble?   

Sí sóc jugadora de voleibol del Handbol Bordils. 

4. AUTONOMIA 

10. Es pot passejar tranquil·lament per Bordils?   

De dia si, de nit fa una miqueta de por però com a tots els llocs. 

11. Pots anar sol/a a qualsevol lloc del poble?   

Sí.  

5. SEGURETAT 

12. Et sents segur/a a Bordils?   

Sí, perquè conec tot el poble.  

13. Hi ha alguna zona o espai on et sentis incòmode o intentis evitar d’utilitzar?   

Hi ha un carrer que intento evitar molt sovint perquè només hi cap una persona i molts de 

cops  he de recular perquè si ve una altre persona és molt incòmode. 

6. ACCESIBILITAT 

14. Creus que Bordils té una bona mobilitat per tothom?   

Per la gent que no té o no fa servir cotxe si, però per la gent que en té no tanta, perquè molta 

gent aparca a llocs on no s’han d’aparcar i això genera conflictes a l’hora de passar amb peu.  

15. Amb què et mous pel poble?   

Caminant. 

16. Quan vas caminant, passes sempre per les voreres?   

Sí, però depèn del carrer només pot passar una persona i si vaig amb una amiga, una ha de 

passar per la carretera. 

7. MULTIFUNICONALITAT 

17. Quins serveis públics o privats de Bordils utilitzes més sovint? serveis públics (Església, 

llar dels jubilats, consultori mèdic) Serveis privats (cafeteria, bar, restaurant,  centres privats, 

comerços, etc.)   

El bar, els comerços i el pavelló. 

18. Trobes a faltar algun tipus de servei o d’equipament?   

Poder posaria algun banc més perquè molts de cops estan tots ocupats. 
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8. PROPOSTA MILLORA URBANÍSTICA 

18. Què et sembla la meva proposta d’adequar el Carrer Almeda i fer-lo més amable de cares 

als vianants? Creus que la gent aniria més a peu si el carrer fos així?  

Em sembla una gran proposta. Jo sempre que passo pel carrer, que és força sovint perquè jo 

visc a la carretera i la meva millor amiga al poble, doncs haig de passar per la carretera en 

algun punt perquè no hi cabem més de dos persones. Igual que la gent que va amb bicicleta o 

amb cotxet, i crec que és una mica perillós. Jo crec que si, perquè ara no hi convida gaire a 

passar-hi i si es fa més bonic la gent hi passarà més.  
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(Nen de la segona franja de 15 a 30 anys) 

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

Edat: 15 

On vius: Mossèn Plantes 

Quants anys fa  que vius a Bordils: Tota la vida 

Com és que vius a Bordils: Perquè els meus pares han viscut tota la vida a Bordils i ja s’hi ha 

quedat 

Ocupació actual: Estudiant de 3r d’ESO a Celrà 

Què sols fer al poble: jugar a handbol, al bar del poble a veure el futbol, a corre a vegades. 

2. IDENTITAT 

1. Et sents identificat amb Bordils? Per què? 

Sí, perquè hi ha natura i no hi ha tanta contaminació com a les grans ciutats.  

2. Creus que hi ha sentiment de poble entre la gent?  

Sí perquè tots ens coneixem i crec que tenim un mateix sentiment cap al poble, sobretot pel 

club del poble.  

3. Si haguessis de valorar o dir-me com és Bordils, amb quins adjectius el qualificaries? 

Verd per la naturalesa, alegre, fantàstic i emocionant. 

4. Quin o quins són els teus llocs preferits dins del poble? 

Els dos pavellons, la pista vella, el bar del poble i el riu Ter.  

5. Per què t’agraden? (hi troba amics, li dóna pau i tranquil·litat, pot veure-hi gent, es sent a 

gust amb el disseny del lloc...) 

M’agraden perquè són molt agradables 

6. Com vas aquests llocs normalment: sol/a, amb la parella, amb amics, amb els fills, amb els 

néts) 

Amb els amics i al bar amb el meu pare 

3. SOCIABILITAT 

7. Quins són els llocs on es troba la gent del poble? 

Al pavelló Blanc i Verd, a l’escola els nens, al bar del poble i els avis al casal de jubilats. 
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8. Creu que hi ha prous llocs de trobada per totes les edats? 

Jo crec que n’hi ha prous perquè la gent ja sap on trobar-se.  

9. Pertanys a alguna associació cultural, centre esportiu, etc. del poble? 

Sóc jugador del Handbol Bordils. 

4. AUTONOMIA 

10. Es pot passejar tranquil·lament per Bordils? 

Sí perquè no hi ha contaminació acústica i el clima hi acompanya.  

11. Pots anar sol a qualsevol lloc del poble? 

Sí 

5. SEGURETAT 

12. Et sents segur a Bordils? 

Sí, força.  

13. Hi ha alguna zona o espai on et sentis incòmode o intentis evitar d’utilitzar? 

Per la zona del Van no hi vaig massa perquè no em fa gaire gràcia.  

6. ACCESIBILITAT 

14. Creus que Bordils té una bona mobilitat per tothom? 

No, perquè les voreres són molt petites, les bicicletes hi ha molts llocs on passen i perquè no 

totes les voreres tenen rampa.  

15. Amb què et mous pel poble? 

Normalment a peu, però a vegades amb bicicleta i quan vaig amb els meus pares amb cotxe.  

16. Quan vas caminant, passes sempre per les voreres? 

No sempre perquè hi ha carrers on la vorera és molt petita i en alguns casos les voreres no 

estan en bon estat.  

7. MULTIFUNICONALITAT 

17. Quins serveis públics o privats de Bordils utilitzes més sovint? serveis públics (Església, 

llar dels jubilats, consultori mèdic) Serveis privats (cafeteria, bar, restaurant,  centres privats, 

comerços, etc.) 

Privat el bar del poble i públic el pavelló Blanc i Verd 
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18. Trobes a faltar algun tipus de servei o d’equipament? 

Una piscina, un camp de futbol d’herba i un petit supermercat. 

8. PROPOSTA MILLORA URBANÍSTICA 

18. Què et sembla la meva proposta d’adequar el Carrer Almeda i fer-lo més amable de cares 

als vianants? 

A mi em sembla bona idea perquè així no hi hauria tant de trànsit i crec que la gent l’utilitzaria 

com a vianant perquè la gent va molt a peu al bar del poble.  
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(Noia de la segona franja de 15 a 30 anys) 

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

Edat: 26 

On vius: a la carretera 

Quants anys fa  que vius a Bordils: 26, tota la vida.  

Com és que vius a Bordils: Perquè el meu pare és de tota la vida de Bordils i la meva mare era 

de Sabadell i quan es van casar van venir a viure a Bordils.  

Ocupació actual: Treballo d’administrativa a Girona 

Què sols fer al poble: Passejar pels voltants de Bordils, esport perquè jugo a voleibol al club 

del poble, vaig al bar i a vegades hi comprar-ho coses molt bàsiques quan són d’emergència.  

2. IDENTITAT 

1. Et sents identificada amb Bordils? Per què? 

Sí que em sento identificada perquè penso que és un poble tranquil i on tots ens avenim molt. 

M’agrada molt perquè té arbres monumentals i és un fet important, i molts camps i natura per 

poder-hi passejar. Quan era petita i em volia menjar el món el poble se’m feia petit perquè no 

hi havia masses coses a fer i m’agradava anar més a Girona. Un altre cosa que m’agrada molt 

de Bordils, tot i que a altres pobles també es fa, és saludar-se amb la gent pel carrer encara 

que no el coneguis. 

2. Creus que hi ha sentiment de poble entre la gent?  

Sí, perquè sempre es fan actes i la gent hi col·labora molt i respon amb bona participació i això 

fa que sempre hi hagin diverses activitats. 

3. Si haguessis de valorar o dir-me com és Bordils, amb quins adjectius el qualificaries? 

Bonic, acollidor i amb molt bona gent 

4. Quin o quins són els teus llocs preferits dins del poble? 

El van, el pavelló Verd i Blanc, i el Pla. 

5. Per què t’agraden? (hi troba amics, li dóna pau i tranquil·litat, pot veure-hi gent, es sent a 

gust amb el disseny del lloc...) 

M’agrada per la pau i la tranquil·litat que em dóna veure tanta natura i és ideal per anar a 

passejar amb el meu gos amb tota la calma. Hi vaig mínim un cop per setmana i m’agrada 

molt.  

 

 



89 
 

6. Com vas en aquests llocs normalment? 

Al pla, que és un gran terreny amb pollancres que nosaltres des de sempre hem anomenat “els 

arbres blancs” hi vaig amb el meu gos tota sola, amb la parella, o amb el meu pare que també 

té un gos. I al pavelló amb els meus amics, és on gairebé els veig a tots.  

3. SOCIABILITAT 

7. Quins són els llocs on es troba la gent del poble? 

Al bar del poble i al pavelló sobretot. Crec que els dos llocs són on més es troba la gent i es 

troben tant els petits, com els joves com els adults com la gent gran, hi ha molta diversitat 

d’edats a tots dos llocs.  

8. Creu que hi ha prous llocs de trobada per totes les edats? 

Crec que més o menys tots tenim els nostres llocs. Els avis es troben a la llar de jubilats, al bar 

del poble on van a fer la botifarra els homes i a berenar les dones, i a missa on es troben varies 

dones. Els adults es troben al pavelló, al bar del poble per veure el futbol que sempre està a 

petar, o a la penya blaugrana que està a l’altre bar del poble, llavors també hi ha el punt de 

lectura o diverses associacions del poble. I els joves igualment el pavelló, al bar del poble, a la 

pioxa que és un bar que obren els divendres i dissabtes a la nit, i els nens a l’escola, al pavelló, 

el casal dels estius, i alguns a la zona jove on és un punt de trobada pels joves on fan activitats 

bastant variades perquè tant juguen a la play, com fan un curs, ho trobo molt interessant però 

crec que hi podrien anar més.  

9. Pertanys a alguna associació cultural, centre esportiu, etc. del poble? 

Sí, al Handbol Bordils com a sòcia, jugadora i entrenadora. Fa uns anys també era del Jovent de 

Bordils i de la Pioxa.  

4. AUTONOMIA 

10. Es pot passejar tranquil·lament per Bordils? 

A la zona de la carretera tranquil·lament no hi passeges perquè està molt transitada i moltes 

vegades està tota la vorera amb els cotxes aparcats, però si et mous per dins estàs molt 

tranquil i per les afores del pobles hi ha molta pau.  

11. Pots anar sol/a a qualsevol lloc del poble? 

Sí, tot i que a la nit no m’agrada massa anar del poble a casa meva que visc la carretera.  

5. SEGURETAT 

12. Et sents segur/a a Bordils? 

Durant el dia si, a la nit em fa cosa, mai m’ha passat res però tinc uns veïns una mica rarets i a 

la nit si haig de marxar a peu o així em fa una mica de cosa, però en general si.  
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13. Hi ha alguna zona o espai on et sentis incòmode o intentis evitar d’utilitzar? 

Hi ha un tall de la carretera que no m’agrada massa passar-hi i intento evitar-ho. És un tros que 

hi ha cases velles i abandonades i de nit no em fa massa bona espina. Hi ha un camí  paral·lel a 

la carretera que segueix el riu que queda bastant amagat i és molt bonic però de 10 llums que 

hi ha només en funciona 1 i ja no hi passo.  

6. ACCESIBILITAT 

14. Creus que Bordils té una bona mobilitat per tothom? 

No, perquè hi ha llocs on les voreres són molt estretes. Últimament ho estan arreglant però 

encara queden bastants llocs on les voreres són molt petites i que no hi ha voreres en algun 

lloc. També hi ha un camí que connecta l’ajuntament amb un carrer que no està asfaltat i crec 

que seria necessari perquè allò et deixa el cotxe ben brut.  

15. Amb què et mous pel poble? 

A peu per anar a passeig i al bar quan tinc temps, i poques vegades la bicicleta, i el cotxe 

l’agafo per anar a tot arreu.  

16. Quan vas caminant, passes sempre per les voreres? 

Casi sempre. A mig del poble no tant perquè hi ha carrers que directament no en tenen i altres 

que les tenen molt estretes i és més còmode anar pel costat de les voreres, però pels altres si. 

Amb bici pel carrer Montserrat si, però per l’Almeda no perquè té unes voreres molt petites.  

7. MULTIFUNICONALITAT 

17. Quins serveis públics o privats de Bordils utilitzes més sovint? serveis públics (Església, 

llar dels jubilats, consultori mèdic) Serveis privats (cafeteria, bar, restaurant,  centres privats, 

comerços, etc.) 

Utilitzo més els serveis privats perquè vaig als bars, als comerços a comprar hi vaig a moments 

puntuals, etc. I quan vaig al metge vaig a Bordils però hi vaig molt poc.  

18. Trobes a faltar algun tipus de servei o d’equipament? 

Sí, una piscina, Celrà i Flaçà en tenen i nosaltres no. Crec que tenim bastant de tot.. una fleca 

poder falta.  

8. PROPOSTA MILLORA URBANÍSTICA 

18. Què et sembla la meva proposta d’adequar el Carrer Almeda i fer-lo més amable de cares 

als vianants? 

No em semblaria del tot bé que ho fessin així perquè jo visc la carretera i que canviïn el sentit 

no m’aniria bé perquè hauria d’anar a fer més volta. I caminant, home podria ser molt bonic 

fer-ho perquè seria més socialitzador, però jo no hi passaria pel fet que hi hagués això. Hi ha 

molta gent que al vespre, sobretot quan fa bon temps, que van a fer la volta al poble per 

caminar i crec que per ells els hi aniria molt bé, perquè sempre que passen per l’Almeda com 

que son uns quants van per la carretera.  
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(Noi de la segona franja de 15 a 30 anys) 

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

Edat: 28 anys 

On vius: Al carrer Sèquia 

Quants anys fa  que vius a Bordils: tota la vida 

Com és que vius a Bordils: Perquè els meus pares fa anys van venir per questions de feina i ja 

s’hi van quedar.  

Ocupació actual: estudiant de Màster 

Què sols fer al poble: anar al pavelló, a les activitats que s’organitzen, a passejar, algun cop a 

comprar, i alguna cosa més.  

2. IDENTITAT 

1. Et sents identificada amb Bordils? Per què? 

Sí, perquè és el meu poble de tota la vida i perquè m’agrada molt.  

2. Creus que hi ha sentiment de poble entre la gent?  

Jo crec que si, sobretot els que formen part del club Handbol Bordils. Poder els nouvinguts no 

tant perquè n’hi ha que no es fan amb el poble.  

3. Si haguessis de valorar o dir-me com és Bordils, amb quins adjectius el qualificaries? 

Fantàstic, espectacular i acollidor.  

4. Quin o quins són els teus llocs preferits dins del poble? 

L’alzina, el van, l’escola i els dos pavellons. 

5. Per què t’agraden? (hi troba amics, li dóna pau i tranquil·litat, pot veure-hi gent, es sent a 

gust amb el disseny del lloc...) 

Perquè en aquests llocs m’hi sento identificat i em porten molts bons records tan de petit com 

de l’actualitat.  

6. Com vas aquests llocs normalment:  

Amb la meva parella, amb els meus pares i els meus germans i algun cop amb els amics. 

3. SOCIABILITAT 

7. Quins són els llocs on es troba la gent del poble? 

Al bar del poble, al parc del pavelló, al bar de la carretera i al pavelló. 
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8. Creu que hi ha prous llocs de trobada per totes les edats? 

Jo crec que no n’hi ha prous. Els d’infantil i primària tenen prous llocs perquè n’hi ha tres parcs 

força grans on es solen trobar i estan molt ben equipats. Pels d’ESO hi ha el local de la Zona 

Jove però si n’hi hagués un que fos per ells i no estigues tancat en una franja horària estaria 

molt més bé. I pels més grans qualsevol bar és lloc de trobada.  

9. Pertanys a alguna associació cultural, centre esportiu, etc. del poble? 

Sóc jugador, entrenador i soci del Handbol Bordils i membre del Jovent de Bordils 

4. AUTONOMIA 

10. Es pot passejar tranquil·lament per Bordils? 

En general si, hi ha poc trànsit al poble tret de la carretera Palamós.  

11. Pots anar sol/a a qualsevol lloc del poble? 

Sí  

5. SEGURETAT 

12. Et sents segur/a a Bordils? 

Sí 

13. Hi ha alguna zona o espai on et sentis incòmode o intentis evitar d’utilitzar? 

Passo per tot arreu perfectament. 

6. ACCESIBILITAT 

14. Creus que Bordils té una bona mobilitat per tothom? 

A molts llocs del poble s’hauria de tenir en compte el tema legal d’accessibilitat amb mobilitat 

reduïda perquè jo vaig fer un treball del pavelló Torrentó i no complia la normativa de la llei 

d’accessibilitat en els espais públics.  

15. Amb què et mous pel poble? 

Amb cotxe, a peu als llocs propers i amb bicicleta molt poc.  

16. Quan vas caminant, passes sempre per les voreres? 

Sempre que puc.  
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7. MULTIFUNICONALITAT 

17. Quins serveis públics o privats de Bordils utilitzes més sovint? serveis públics (Església, 

llar dels jubilats, consultori mèdic) Serveis privats (cafeteria, bar, restaurant,  centres privats, 

comerços, etc.) 

Privat el bar del poble sobretot, i els altres dos bars de tant en tant, la Pioxa i públic el pavelló 

Blanc i Verd. 

18. Trobes a faltar algun tipus de servei o d’equipament? 

Un parc de salut i un centre cívic.  

8. PROPOSTA MILLORA URBANÍSTICA 

18. Què et sembla la meva proposta d’adequar el Carrer Almeda i fer-lo més amable de cares 

als vianants? 

A mi em sembla bé si s’asfalta el carrer de l’ajuntament i crec que la gent l’utilitzaria més. Ara 

molta gent ja hi passa, però passen per la carretera, sobretot la gent gran, perquè hi ha punts 

on la vorera és molt estreta.  
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(Dona de la tercera franja de 31 a 60 anys) 

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

Edat: 38 

On vius: c/ Montserrat 

Quants anys fa  que vius a Bordils: 8 anys perquè abans viva a Rússia.  

Com és que vius a Bordils: Perquè vaig conèixer el meu marit i ell era de Bordils i vam venir  a 

viure a Bordils 

Ocupació actual: Dona de casa 

Què sols fer al poble: Porto el meu fill a l’escola i a jugar al parc amb el meu fill.  

2. IDENTITAT 

1. Et sents identificada amb Bordils? Per què? 

Sí, perquè ara he fet la vida aquí. Em va costar molt per l’idioma i perquè no coneixia ningú 

però quan el meu fill va anar a l’escola vaig començar a conèixer més gent i et fas més amb la 

gent del poble.  

2. Creus que hi ha sentiment de poble entre la gent?  

Sí perquè és un poble més o menys tranquil.  

3. Si haguessis de valorar o dir-me com és Bordils, amb quins adjectius el qualificaries? 

Bonic, tranquil, verd amb moltes plantes i camps on és molt bonic per caminar.  

4. Quin o quins són els teus llocs preferits dins del poble? 

A casa meva perquè m’agrada molt estar-hi.  

3. SOCIABILITAT 

7. Quins són els llocs on es troba la gent del poble? 

Els avis al casal, els joves al handbol i al bar, i els pares sovint anem al parc del pavelló perquè 

els nens de primària quan fan anys anem allà a celebrar-lo.  

8. Creu que hi ha prous llocs de trobada per totes les edats? 

Sí vols si, l’únic que el Casal està molt poc utilitzat perquè no hi deixen fer masses coses. Veig 

que molta gent prefereix anar a un altre poble perquè aquí hi ha més activitats i Bordils és un 

poble poc actiu.  

9. Pertanys a alguna associació cultural, centre esportiu, etc. del poble? 

No.  
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4. AUTONOMIA 

10. Es pot passejar tranquil·lament per Bordils? 

Sí, si tothom va amb el gos lligat.  

11. Pots anar sol/a a qualsevol lloc del poble? 

De dia si, de nit no m’agrada massa.  

5. SEGURETAT 

12. Et sents segur/a a Bordils? 

Ara mateix no perquè últimament hi ha molts lladres a Bordils i no estàs segur a casa teva 

perquè saps que poden entrar a qualsevol moment. Els meus sogres, que viuen al costat de 

casa meva, fa poquet que els hi van entrar i em genera molta por.  

13. Hi ha alguna zona o espai on et sentis incòmode o intentis evitar d’utilitzar? 

No. 

6. ACCESIBILITAT 

14. Creus que Bordils té una bona mobilitat per tothom? 

Depèn del carrer. El Montserrat si perquè té les voreres i la carretera molt ample però el carrer 

Almeda és bastant estret per passar-hi, tant per les voreres com per la carretera.  

15. Amb què et mous pel poble? 

Amb cotxe, amb bicicleta o caminant.  

16. Quan vas caminant, passes sempre per les voreres? 

Caminant si, quan vaig amb bicicleta no sempre perquè no puc passar-hi. 

7. MULTIFUNICONALITAT 

17. Quins serveis públics o privats de Bordils utilitzes més sovint? serveis públics (Església, 

llar dels jubilats, consultori mèdic) Serveis privats (cafeteria, bar, restaurant,  centres privats, 

comerços, etc.) 

Vaig a comprar el pa, les verdures i la carn als comerços. A vegades vaig al bar del poble i a Can 

Cinto.  

18. Trobes a faltar algun tipus de servei o d’equipament? 

Una activitat de ballar per la gent i que no sigui gaire tard perquè les persones que tenim fills 

ens va molt malament. Crec que també falta algun equipament per jugar els nens al costat de 

l’escola perquè ara hi ha unes fonts que no funcionen i no serveixen per res, i crec que seria 
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bona idea posar alguna cosa allà perquè hi ha molts nens i no tenen res per jugar prop de 

l’escola.  

8. PROPOSTA MILLORA URBANÍSTICA 

18. Què et sembla la meva proposta d’adequar el Carrer Almeda i fer-lo més amable de cares 

als vianants? 

Em semblaria bé però crec que la gent no l’utilitzaria gaire perquè tothom agafa el cotxe si és 

que no té gaire temps per anar als llocs. Si hi hagués aquest carrer segur que la gent aniria més 

tranquil·la quan passa amb el cotxet o amb bicicleta.  
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(Home de la tercera franja de 31 a 60 anys) 

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

Edat: 44 

On vius: Al carrer Narcís Aliu, al costat del pavelló Blanc i Verd 

Quants anys fa  que vius a Bordils: 41, vaig arribar amb 4 anys de Barcelona 

Com és que vius a Bordils: Els meus pares eren de Bordils tots dos, per qüestions de feina van 

anar a viure a Barcelona i jo vaig néixer allà. Amb 4 anys vaig tornar a Bordils i ja m’hi he 

quedat.  

Ocupació actual: Adjunt de direcció en una fàbrica d’embotits a Girona 

Què sols fer al poble: anar al pavelló a veure els meus fills jugar o a altres equips, anar al bar 

del poble a prendre algo o a veure el barça, a la penya blaugrana que està a un bar de la 

carretera i a vegades anar a corre per les afores de Bordils. 

2. IDENTITAT 

1. Et sents identificada amb Bordils? Per què? 

Home, i tant! Hi he viscut sempre i m’agrada molt però d’aquí uns anys m’agradaria anar a 

viure a Girona per tenir més coses a fer.  

2. Creus que hi ha sentiment de poble entre la gent?  

Jo diria que si. La gent que hi ha viscut sempre seguríssim que si perquè la majoria han 

col·laborat amb alguna entitat del poble, però la gent nouvinguda no ho tinc tant clar, perquè 

els hi costa molt relacionar-se. Crec que el club Handbol Bordils ha ajudat i està ajudant molt a 

fer-se aquest sentiment de Bordils perquè tots ens ho sentim nostre. 

3. Si haguessis de valorar o dir-me com és Bordils, amb quins adjectius el qualificaries? 

Residencial i esportiu, si no fos pel pavelló seria un poble molt avorrit. 

4. Quin o quins són els teus llocs preferits dins del poble? 

La palanca 

5. Per què t’agraden?  

Perquè és un record molt agradable que tinc de petit. Sempre agafàvem la bicicleta i anàvem 

allà amb els meus amics a banyar-nos i a fer curses amb la bici. 

6. Com  vas aquests llocs normalment? 

Corren o amb bicicleta. 
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3. SOCIABILITAT 

7. Quins són els llocs on es troba la gent del poble? 

Al bar del poble, al pavelló i a la penya blaugrana. 

8. Creu que hi ha prous llocs de trobada per totes les edats? 

Sí, hi ha forces llocs però poca gent que els utilitzi. 

9. Pertanys a alguna associació cultural, centre esportiu, etc. del poble? 

Sóc soci del Handbol Bordils i de la Penya Blaugrana. Abans havia estat a l’AMPA de l’Escola de 

Bordils. 

4. AUTONOMIA 

10. Es pot passejar tranquil·lament per Bordils? 

Sí, per tot arreu.  

11. Pots anar sol/a a qualsevol lloc del poble? 

Els adults si, els nens no a tot arreu. 

5. SEGURETAT 

12. Et sents segur/a a Bordils? 

Sí, mai ha passat res perquè em generi desconfiança 

13. Hi ha alguna zona o espai on et sentis incòmode o intentis evitar d’utilitzar? 

No, passo per tot arreu. 

6. ACCESIBILITAT 

14. Creus que Bordils té una bona mobilitat per tothom? 

Abans no tant, ara està millor perquè van arreglant voreres i carrers, però encara en queden 

per arreglar. 

15. Amb què et mous pel poble? 

Amb cotxe 

16. Quan vas caminant, passes sempre per les voreres? 

Sempre que es pot 
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7. MULTIFUNICONALITAT 

17. Quins serveis públics o privats de Bordils utilitzes més sovint? serveis públics (Església, 

llar dels jubilats, consultori mèdic) Serveis privats (cafeteria, bar, restaurant,  centres privats, 

comerços, etc.) 

El pavelló, el casal del poble quan hi fan activitats interessants, i els comerços mai, sempre vaig 

als pobles del costat o a Girona. 

18. Trobes a faltar algun tipus de servei o d’equipament? 

Un petit supermercat, tot i que ja tenim botigues de poble, crec que falta un petit supermercat 

amb preus accessibles.  

8. PROPOSTA MILLORA URBANÍSTICA 

18. Què et sembla la meva proposta d’adequar el Carrer Almeda i fer-lo més amable de cares 

als vianants? 

Ho veuria bé si s’asfaltés el carrer que enllaça l’Ajuntament amb el carrer Padró que ara mateix 

és inservible perquè et queda el cotxe ple de pols... si es pogués asfaltar el poble quedaria més 

unit. Si es fes un carrer més amable de cares als vianants crec que hi passaria molta més gent a 

peu i deixarien el cotxe. Ara hi passa força gent perquè és un carrer important, però per 

aquelles voreres dos persones juntes no passen. Crec que s’haurien de refer moltes voreres de 

Bordils perquè n’hi ha que són horribles per passar.  
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(Dona de la tercera franja de 31 a 60 anys) 

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

Edat: 58 

On vius: Al carrer Montserrat 

Quants anys fa  que vius a Bordils: Tota la vida 

Com és que vius a Bordils: Perquè el meu pare era de Bordils de tota la vida i quan vaig 

conèixer el meu home ens vam comprar un pis al poble i més tard una casa.  

Ocupació actual: pre-jubilada 

Què sols fer al poble: anar a caminar cada vespre amb el meu home, anar al pavelló a veure 

algun partit, anar a fer pilates al casal del poble, i anar a l’hort de casa la meva mare.  

2. IDENTITAT 

1. Et sents identificada amb Bordils? Per què? 

Sí, perquè hi he viscut tota la vida.  

2. Creus que hi ha sentiment de poble entre la gent?  

No, perquè ¾ parts de la població ve a dormir i prou. Abans si que n’hi havia, tots ens 

coneixíem i ens ajudàvem, però ara no coneixes a la meitat de la gent i ningú saluda.  

3. Si haguessis de valorar o dir-me com és Bordils, amb quins adjectius el qualificaries? 

Fins fa poc tranquil però ara amb els lladres ja no tant, verd i pla.  

4. Quin o quins són els teus llocs preferits dins del poble? 

El barri de Risec 

5. Per què t’agraden?  

Perquè és molt bonic per passejar-hi, està envoltat de natura i és molt pla.  

6. Com  vas aquests llocs normalment? 

A peu amb el meu home cada dia.  

3. SOCIABILITAT 

7. Quins són els llocs on es troba la gent del poble? 

Al pavelló, la llar de jubilats, a l’escola i al bar del poble.  

8. Creu que hi ha prous llocs de trobada per totes les edats? 

No, perquè faltaria com un centre cívic on es poguessin trobar més persones.  
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9. Pertanys a alguna associació cultural, centre esportiu, etc. del poble? 

Soci del Handbol Bordils i de la llar de jubilats.  

4. AUTONOMIA 

10. Es pot passejar tranquil·lament per Bordils? 

Sí 

11. Pots anar sol/a a qualsevol lloc del poble? 

De dia si.  

5. SEGURETAT 

12. Et sents segur/a a Bordils? 

Sí 

13. Hi ha alguna zona o espai on et sentis incòmode o intentis evitar d’utilitzar? 

Al barri del Molí i al Van.  

6. ACCESIBILITAT 

14. Creus que Bordils té una bona mobilitat per tothom? 

Sí.  

15. Amb què et mous pel poble? 

A peu i amb cotxe 

16. Quan vas caminant, passes sempre per les voreres? 

No a tot arreu perquè les voreres són molt estretes.  

7. MULTIFUNICONALITAT 

17. Quins serveis públics o privats de Bordils utilitzes més sovint?  

El pavelló, al metge i als comerços a comprar les petites coses.  

18. Trobes a faltar algun tipus de servei o d’equipament? 

No, hi ha moltes coses a Bordils.  
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8. PROPOSTA MILLORA URBANÍSTICA 

18. Què et sembla la meva proposta d’adequar el Carrer Almeda i fer-lo més amable de cares 

als vianants? 

Sí, perquè hi ha punts on són molt estrets i quan no passen dos cotxes un s’ha de parar i ningú 

respecte la senyalització, a part de que tothom va molt ràpid per aquest carrer. Hi ha molta 

gent que utilitza aquest carrer, sobretot al vespre quan van a passejar, i segurament molts 

estarien agraïts que fos principalment per vianants i que poguessin passar per allà 

tranquil·lament sense haver de baixar de la vorera. Jo seria la primera a utilitzar-lo més perquè 

segurament seria molt més amable de passar-hi.  
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(Home de la tercera franja de 31 a 60 anys) 

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

Edat: 54 

On vius: Al carrer Canyes 

Quants anys fa  que vius a Bordils: 7 anys 

Com és que vius a Bordils: Jo vivia a Fornells de la Selva i per raons econòmiques vaig canviar 

de poble. A Bordils vaig trobar un bon terreny i el vaig comprar.  

Ocupació actual: metge 

Què sols fer al poble: els divendres, dissabtes i diumenges vaig amb la dona i el gos a passejar 

per Bordils i al pavelló a veure els partits de les meves filles. 

2. IDENTITAT 

1. Et sents identificada amb Bordils? Per què? 

Ara ja si, però em va costar al principi. He tingut la sort que les meves filles juguen a voleibol i 

això m’ha unit molt al poble, a part que m’ha fet conèixer molta gent.  

2. Creus que hi ha sentiment de poble entre la gent?  

Sí, sentiment de poble i de pertinença. Ser de Bordils no és qualsevol cosa per la gent del 

poble, és algo molt important per ells i els hi agrada que la gent sàpiga que són de Bordils. Si 

fas esport al poble (handbol o voleibol) entres a una gran comunitat dins del poble. Quan vens 

de fora has de fer alguna cosa pel poble, t’ho has de guanyar tu mateix perquè et vegin de 

Bordils. Hi ha unes arrels molt agafades aquí. Jo sé que quan tingui 80 anys la gent de tota la 

vida del poble no dirà que sóc de Bordils, només que hi visc però, en canvi, les meves filles que 

juguen al club del poble ja són de Bordils. 

3. Si haguessis de valorar o dir-me com és Bordils, amb quins adjectius el qualificaries? 

Planer, verd, i amb un respecte increïble de la gent envers el poble i al seu patrimoni històric.  

4. Quin o quins són els teus llocs preferits dins del poble? 

El Van 

5. Per què t’agraden?  

Perquè és una part del poble que molt poca gent coneix i és la part més bonica. És un lloc 

planer, amb molta quietud, amb els arbres i els camps ben endreçats. 

6. Com  vas aquests llocs normalment? 

Amb la meva dona i el gos. 
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3. SOCIABILITAT 

7. Quins són els llocs on es troba la gent del poble? 

Generalment al bar del poble i al pavelló, i els avis a la llar de jubilats. 

8. Creu que hi ha prous llocs de trobada per totes les edats? 

Sí perquè els adults som els que en tenim menys, però tenim una vida molt ocupada i no 

necessitem llocs per trobar-nos. Amb el pavelló i el bar del poble n’hi ha prou. 

9. Pertanys a alguna associació cultural, centre esportiu, etc. del poble? 

Sóc soci del handbol perquè les meves filles hi juguen.  

4. AUTONOMIA 

10. Es pot passejar tranquil·lament per Bordils? 

Sí, és un lloc molt tranquil i per dins el poble, si no és una hora punta, no hi ha gaire trànsit. Si 

passes per la carretera fins i tot allà, si no hi ha cotxes aparcats, pots estar-hi tranquil. Es pot 

passejar més bé del que sembla.  

11. Pots anar sol/a a qualsevol lloc del poble? 

Sí. 

5. SEGURETAT 

12. Et sents segur/a a Bordils? 

Sí. Ara hi ha el tema dels robatoris però com que no conec ningú proper afectat, no em sento 

insegur per aquest fet. 

13. Hi ha alguna zona o espai on et sentis incòmode o intentis evitar d’utilitzar? 

No. 

6. ACCESIBILITAT 

14. Creus que Bordils té una bona mobilitat per tothom? 

Sí, tot i que és millorable està força bé. Hi ha algunes voreres que s’haurien d’arreglar perquè 

són molt estretes, però com que tampoc hi ha gaire trànsit no és massa problema.  

15. Amb què et mous pel poble? 

Depèn on vagi. Si vaig el pavelló, com que em queda una mica lluny, amb cotxe, lo altre a peu. 

16. Quan vas caminant, passes sempre per les voreres? 

Sí, si anem dos persones i passem per alguna vorera que no hi cabem els dos, un va a dalt i 

l’altre a baix.  
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7. MULTIFUNICONALITAT 

17. Quins serveis públics o privats de Bordils utilitzes més sovint?  

De privats només l’estanc i La Caixa, al bar del poble no hi he anat mai i els comerços gairebé 

tampoc. I de públics el pavelló. 

18. Trobes a faltar algun tipus de servei o d’equipament? 

Millorar el transport públic que enllaça amb Girona, tant de trens com de busos. I un petit 

supermercat.  

8. PROPOSTA MILLORA URBANÍSTICA 

18. Què et sembla la meva proposta d’adequar el Carrer Almeda i fer-lo més amable de cares 

als vianants? 

Crec que és una gran idea, jo fa molt de temps que penso que aquest carrer s’hauria de 

reformar perquè té unes voreres petites i hi ha trams on és perillós. Bordils té un barri vell 

molt bonic i molta gent no l’utilitza, si és fes aquesta reforma quedaria tot més endreçat i la 

gent ho faria servir més. Crec que seria de gran utilitat, però s’hauria de buscar la manera de 

fomentar-ho per fer-ho visible i trobar allò important per atraure a la gent a passar-hi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

(Dona de la quarta franja de més de 60 anys)  

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

Edat: 62 

On vius: Al carrer Sèquia 

Quants anys fa  que vius a Bordils: 29 anys 

Com és que vius a Bordils: Jo sóc d’un poble de Jaen, i amb 29 anys vaig venir a Bordils per 

motius laborals.  

Ocupació actual:  pre-jubilada 

Què sols fer al poble: anar a caminar cada dia, anar a comprar a les botigues del poble i anar al 

pavelló a veure com el meu fill juga a handbol.  

2. IDENTITAT 

1. Et sents identificada amb Bordils? Per què? 

Si perquè hi porto molts anys, però em sento més identificada amb Jaen perquè és la meva 

terra.  

2. Creus que hi ha sentiment de poble entre la gent?  

Hi ha de tot. N’hi ha que se’n senten molt i altres que només utilitzen Bordils per dormir i per 

tant no es senten identificats. 

3. Si haguessis de valorar o dir-me com és Bordils, amb quins adjectius el qualificaries? 

Petit, tranquil i molt còmode per viure-hi.  

4. Quin o quins són els teus llocs preferits dins del poble? 

La Palanca, Can Sipi que és el bar del poble, i la Penya Blaugrana. 

5. Per què t’agraden?  

La Palanca per la tranquil·litat que té, i el bar i la penya perquè hi trobo gent 

6. Com  vas aquests llocs normalment? 

Amb el meu marit tant a la palanca com als bars, i a vegades també quedem al bar amb els 

amics per veure’ns.  

3. SOCIABILITAT 

7. Quins són els llocs on es troba la gent del poble? 

 A la llar de jubilats i a Can Sipi 
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8. Creu que hi ha prous llocs de trobada per totes les edats? 

Sí, en general si.  

9. Pertanys a alguna associació cultural, centre esportiu, etc. del poble? 

Sóc sòcia de la llar de jubilats i del club Handbol Bordils 

4. AUTONOMIA 

10. Es pot passejar tranquil·lament per Bordils? 

Sí, molt.  

11. Pots anar sol/a a qualsevol lloc del poble? 

Sí.  

5. SEGURETAT 

12. Et sents segur/a a Bordils? 

Sí 

13. Hi ha alguna zona o espai on et sentis incòmode o intentis evitar d’utilitzar? 

En general no.  

6. ACCESIBILITAT 

14. Creus que Bordils té una bona mobilitat per tothom? 

Sí, en general si.  

15. Amb què et mous pel poble? 

Sempre a peu.  

16. Quan vas caminant, passes sempre per les voreres? 

Sí puc si.  

7. MULTIFUNICONALITAT 

17. Quins serveis públics o privats de Bordils utilitzes més sovint?  

A la botiga del poble, al pavelló i a Can Sipi 

18. Trobes a faltar algun tipus de servei o d’equipament? 

Una piscina i un parc de salut per la gent gran.  
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8. PROPOSTA MILLORA URBANÍSTICA 

18. Què et sembla la meva proposta d’adequar el Carrer Almeda i fer-lo més amable de cares 

als vianants? 

Em sembla bé la proposta perquè jo quan vaig a passejar passo per aquest carrer i la veritat és 

que hi ha trams on la vorera és molt estreta i dos persones no hi caben. Fer les voreres més 

amples seria una bona idea i segurament podríem caminar per aquest carrer més 

còmodament.  
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(Home de la quarta franja de més de 60 anys)  

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

Edat: 65 

On vius: Al carrer Medinyà 

Quants anys fa  que vius a Bordils: tota la vida 

Com és que vius a Bordils: perquè els meus pares tots dos eren de Bordils i quan vaig conèixer 

la meva dona vam decidir quedar-nos a viure al poble perquè jo en sóc un enamorat.  

Ocupació actual: jubilat 

Què sols fer al poble: vaig a passejar cada dia el meu gos, al bar del poble i al pavelló sobretot. 

2. IDENTITAT 

1. Et sents identificada amb Bordils? Per què? 

Totalment i sense cap dubte. És el poble on he estat tota la meva vida, fa 65 anys que hi sóc i 

m’he l’estimo molt. Sóc un bordilenc “de pura cepa”.  

2. Creus que hi ha sentiment de poble entre la gent?  

Bueno.. sí, però no com n’hi hauria d’haver. Als últims anys està arribant molta gent de fora 

que no participa i està molt poc arrelada al poble. Hi ha molta i molta gent que viu a Bordils i 

no els has vist mai. És un poble que es troba a 10 minuts de Girona i molta gent ve a viure aquí 

per no estar a la ciutat però només ve a Bordils per dormir-hi.  

3. Si haguessis de valorar o dir-me com és Bordils, amb quins adjectius el qualificaries? 

És acollidor, tant el poble com les persones que en formen part. Jo crec que Bordils té bona 

entrada però també molt mala sortida perquè la gent que de veritat el viu i llavors ha de 

marxar li costa molt perquè li deixa una gran identitat i el troba a faltar.  

4. Quin o quins són els teus llocs preferits dins del poble? 

L’alzina, l’escola, el pavelló i l’església.  

5. Per què t’agraden?  

L’alzina perquè és un arbre centenari molt respectat per tots els bordilencs i el tinc al costat de 

casa, l’església perquè és un gran monument del segle XVI i és molt bonica, l’escola perquè hi 

tinc molts records de quan era petit i el pavelló perquè sento molt els colors del club.  

6. Com vas aquests llocs normalment? 

Sol o amb la meva dona 
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3. SOCIABILITAT 

7. Quins són els llocs on es troba la gent del poble? 

A molts pocs llocs. La gent que li agrada l’esport al pavelló a veure handbol i voleibol, al bar del 

poble a veure el futbol o la penya blaugrana, els avis a la llar de jubilats, els cristians a l’església 

i la gent que està sola al bar.  

8. Creu que hi ha prous llocs de trobada per totes les edats? 

Pels habitants que som si. Som un poble de 1.700 habitants i tenim molts equipaments i 

serveis.  

9. Pertanys a alguna associació cultural, centre esportiu, etc. del poble? 

Sóc el president i soci del Handbol Bordils, soci de la llar de jubilats, soci de la Sèquia Vinyals 

perquè tinc camps i ho reguem d’aquesta sèquia i soci de la penya blaugrana.  

4. AUTONOMIA 

10. Es pot passejar tranquil·lament per Bordils? 

Per mi si.  

11. Pots anar sol/a a qualsevol lloc del poble? 

Sí, sense cap problema.  

5. SEGURETAT 

12. Et sents segur/a a Bordils? 

Sí.  

13. Hi ha alguna zona o espai on et sentis incòmode o intentis evitar d’utilitzar? 

No.  

6. ACCESIBILITAT 

14. Creus que Bordils té una bona mobilitat per tothom? 

No, hi ha carrers on les persones amb cadires de roda no poden passar-hi. Per exemple, si una 

persones invalida o amb cotxet vol anar de la carretera al poble pel carrer Almeda li serà molt 

difícil perquè les voreres són molt estretes i hi ha força trànsit com per anar per la carretera.   

15. Amb què et mous pel poble? 

Si no vaig gaire lluny a peu, sinó amb cotxe. 

16. Quan vas caminant, passes sempre per les voreres? 

Si és ample si, sinó no. És a dir, pel carrer Montserrat i poc més.  
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7. MULTIFUNICONALITAT 

17. Quins serveis públics o privats de Bordils utilitzes més sovint?  

Per desgràcia el metge bastant sovint, el bar de tant en tant, els comerços a fer-hi petites 

compres i al pavelló on hi sóc cada dia i tot el cap de setmana, no només per ser el president, 

sinó perquè m’apassiona els esports que tenim. 

18. Trobes a faltar algun tipus de servei o d’equipament? 

Per demanar, una piscina i un supermercat, però som un poble petit i rural i no podem tenir de 

tot. Estem molt ben equipats i no tots els pobles poden tenir de tot.  

8. PROPOSTA MILLORA URBANÍSTICA 

18. Què et sembla la meva proposta d’adequar el Carrer Almeda i fer-lo més amable de cares 

als vianants? 

Que tot aquest carrer sigui d’un únic sentit em sembla molt bé perquè hi ha punts on no 

passen dos cotxes i t’has d’esperar i és bastant merder. Pel mig del poble ja hi ha carrers d’un 

únic sentit, doncs si poséssim aquest aniria molt bé per fer un poble circular. És molt bonic 

passejar pel poble, jo abans ho feia molt però ara ja no perquè entre una cosa i altre no 

gaudeixes. Jo crec que estaria molt bé fer un carrer que fos primordial pels vianants, però crec 

que a la gent li costaria molt utilitzar-lo caminant perquè tenim una costum molt dolenta 

d’agafar el cotxe per anar a tot arreu..  
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(Dona de la quarta franja de més de 60 anys)  

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

Edat: 86 

On vius: A la carretera Palamós 

Quants anys fa  que vius a Bordils: 59 anys 

Com és que vius a Bordils: Perquè el meu marit hi tenia familiars i sempre deia que volia venir 

a viure a Bordils 

Ocupació actual:  jubilada 

Què sols fer al poble: anar a la llar de jubilats, a missa, a comprar a les botigues, al pavelló a 

veure jugar els meus néts, a caminar cada dia i després sempre anem a fer el cafè amb totes 

les amigues a un bar del poble (cada dia canviem anem a un de diferent). 

2. IDENTITAT 

1. Et sents identificada amb Bordils? Per què? 

Ara ja si. Vaig arribar amb 27 anys a Bordils i no coneixia a ningú. Durant uns anys em vaig 

sentir identificada amb el meu poble natal, Quart, però quan ja portava uns quants anys a 

Bordils i tenia els meus fills ja em vaig identificar amb Bordils, i ara cada vegada més.  

2. Creus que hi ha sentiment de poble entre la gent?  

Jo crec que si, i sobretot la gent gran té molt de sentiment per Bordils.  

3. Si haguessis de valorar o dir-me com és Bordils, amb quins adjectius el qualificaries? 

Des de que vaig arribar ha canviat tot. Abans hi havia quatre cases i tot lo altre eren camps, ara 

ja està tot molt urbanitzat. Tot i això, és un poble petit. També puc dir que és un poble 

important i conegut, sobretot pel handbol i voleibol que juguen molt enlaire i això fa que 

siguin molt coneguts, i també és un poble molt acollidor i bonic.  

4. Quin o quins són els teus llocs preferits dins del poble? 

Ara mateix la llar de jubilats  

5. Per què t’agraden?  

Perquè hi estic molt bé. Tots ens coneixem i som amics, la gent sempre es preocupa un per 

l’altre i allà tothom estima i és estimat. Cada setmana és el sant de algú i sempre es convida a 

tota la colla a fer el cafè.  

6. Com vas aquests llocs normalment? 

Sola o amb amigues i després allà ens trobem tots els amics i amigues.  
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3. SOCIABILITAT 

7. Quins són els llocs on es troba la gent del poble? 

La llar de jubilats, el pavelló al cap de setmana, i al bar del poble.  

8. Creu que hi ha prous llocs de trobada per totes les edats? 

Per nosaltres si perquè amb la llar ja en fem prou, però crec que pel jovent no n’hi ha gaires.  

9. Pertanys a alguna associació cultural, centre esportiu, etc. del poble? 

Sóc sòcia de la llar de jubilats i del Handbol Bordils.  

4. AUTONOMIA 

10. Es pot passejar tranquil·lament per Bordils? 

Sí, hi ha molts camins de sorra que et fan un passeig agradable, com per exemple el que 

segueix la Sèquia Mónar per dins el poble. Si vas pels carrers de Bordils n’hi ha que tenen una 

vorera molt petita i no s’hi pots passar, i a més passen forces cotxes.  

11. Pots anar sol/a a qualsevol lloc del poble? 

Sí.  

5. SEGURETAT 

12. Et sents segur/a a Bordils? 

En general si.  

13. Hi ha alguna zona o espai on et sentis incòmode o intentis evitar d’utilitzar? 

No 

6. ACCESIBILITAT 

14. Creus que Bordils té una bona mobilitat per tothom? 

Ara comença a estar millor, tret de les voreres estretes en algun carrer. Fa uns quants anys hi 

havia un home amb cadira de rodes que tenia molta dificultat per moure’s per Bordils perquè 

les voreres no tenien cap baixant. Ara ja ho tenen totes i per anar a l’edifici de l’Ajuntament 

(on també hi ha la llar i el consultori mèdic) ja hi ha una rampa per pujar.  

15. Amb què et mous pel poble? 

A peu o amb bicicleta.  

16. Quan vas caminant, passes sempre per les voreres? 

Sí, la meva filla sempre m’ho diu.  
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7. MULTIFUNICONALITAT 

17. Quins serveis públics o privats de Bordils utilitzes més sovint?  

De públics l’esglèsia, la llar de jubilats, el consultori mèdic i el pavelló. De privats tots els bars 

del poble perquè amb les amigues sempre canviem, la perruqueria, la carnisseria, la botiga del 

poble i abans el quiosc però ara ja em queda molt lluny.  

18. Trobes a faltar algun tipus de servei o d’equipament? 

Un parc de salut per la gent gran. Fa molts anys que ho demanem i sempre ens diuen que hi ha 

el projecte, però mai arriba. Hi ha una zona al parc infantil del costat de la llar que abans hi 

havia dos pistes de petanca i ara ja no hi són. Allà seria molt bon lloc perquè la gent hi anés.  

8. PROPOSTA MILLORA URBANÍSTICA 

18. Què et sembla la meva proposta d’adequar el Carrer Almeda i fer-lo més amable de cares 

als vianants? 

Doncs em sembla molt bé perquè el carrer Almeda és una zona amb molts equipaments i 

serveis destinats a totes les edats i és una zona molt transitada i on té trams amb la vorera 

molt estreta. Si es fes segurament que la gent arribaria en aquests llocs a peu i seria més 

tranquil perquè no hi passarien tants cotxes. Això si, s’hauria d’asfaltar el carrer que va per 

darrera l’ajuntament per així connectar millor els carrers.  
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(Home de la quarta franja de més de 60 anys)  

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

Edat: 80 

On vius: Al carrer Montserrat 

Quants anys fa  que vius a Bordils: 49 anys  

Com és que vius a Bordils: Vaig venir amb 25 anys perquè era pagès a Llorà i quan vaig voler-

ho deixar vaig venir a viure a Bordils perquè tenia un terreny i vaig fer-me la casa.  

Ocupació actual: Jubilat  

Què sols fer al poble: al matí vaig a caminar una hora per Bordils, a mig matí a l’hort de casa 

meva i a la tarda a la llar de jubilats de Bordils. 

2. IDENTITAT 

1. Et sents identificada amb Bordils? Per què? 

Sí perquè jo conec la gent de tota la vida i m’agrada estar amb ells, però des de fa 10-15 anys 

és una altre vida perquè la gent ja no es saluda, ara Bordils és una ciutat i no un poble com 

abans. 

2. Creus que hi ha sentiment de poble entre la gent?  

La gent gran si, però els nouvinguts no.  

3. Si haguessis de valorar o dir-me com és Bordils, amb quins adjectius el qualificaries? 

Per mi és molt maco, tranquil, ben equipat.  

4. Quin o quins són els teus llocs preferits dins del poble? 

Casa meva i a la llar de jubilats  

5. Per què t’agraden? (hi troba amics, li dóna pau i tranquil·litat, pot veure-hi gent, es sent a 

gust amb el disseny del lloc...) 

Perquè em trobo amb els meus amics del poble i juguem a cartes o xerrem.  

6. Com  vas aquests llocs normalment: sol/a, amb la parella, amb amics, amb els fills, amb els 

néts) 

Sol i llavors em trobo amb els amics. La meva dona mai vol venir a la llar de jubilats perquè li 

agrada molt estar a casa.  
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3. SOCIABILITAT 

7. Quins són els llocs on es troba la gent del poble? 

La gent gran a missa o a la llar de jubilats, i els adults surten molt poc però en general als 

pavellons i als bars. 

8. Creu que hi ha prous llocs de trobada per totes les edats? 

Sí, tothom té algun lloc on trobar-se. 

9. Pertanys a alguna associació cultural, centre esportiu, etc. del poble? 

Soci de la llar de jubilats i membre de la junta, i sóc de la penya blaugrana.  

4. AUTONOMIA 

10. Es pot passejar tranquil·lament per Bordils? 

De dies si 

11. Pots anar sol/a a qualsevol lloc del poble? 

Sí 

5. SEGURETAT 

12. Et sents segur/a a Bordils? 

Sí, tot i que hi ha lladres i això fa una mica d’inseguretat perquè fa un any ens van entrar i no fa 

gaire gracia. En l’últim any han entrat a unes 20 cases i la gent ja està bastant insegura.  

13. Hi ha alguna zona o espai on et sentis incòmode o intentis evitar d’utilitzar? 

No, però quan és fosc no marxo de casa perquè a la meva dona no li agrada quedar-se sola a 

casa si és de nit.  

6. ACCESIBILITAT 

14. Creus que Bordils té una bona mobilitat per tothom? 

Hi ha llocs que no. El Montserrat i el Padró està molt bé, però el carrer Almeda perquè és molt 

estret.  

15. Amb què et mous pel poble? 

Normalment a peu o amb bicicleta. Si fa mal temps amb cotxe, però sinó sempre a peu o amb 

bicicleta.  

16. Quan vas caminant, passes sempre per les voreres? 

Si n’hi ha si. Al carrer de la sèquia no hi passo perquè les voreres tenen irregularitats està en 

mal estat.  
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7. MULTIFUNICONALITAT 

17. Quins serveis públics o privats de Bordils utilitzes més sovint? serveis públics (Església, 

llar dels jubilats, consultori mèdic) Serveis privats (cafeteria, bar, restaurant,  centres privats, 

comerços, etc.) 

A la llar de jubilats hi vaig cada dia, de tant en tant al consultori i a l’església, i als bars només a 

veure el futbol a la penya blaugrana. Cada dia anem a comprar a la botiga del poble a buscar el 

pa i quatre coses però les compres grans les fem a Celrà.  

18. Trobes a faltar algun tipus de servei o d’equipament? 

Com a molt una piscina.  

8. PROPOSTA MILLORA URBANÍSTICA 

18. Què et sembla la meva proposta d’adequar el Carrer Almeda i fer-lo més amable de cares 

als vianants? 

Jo crec que aniria bé perquè la gent l’utilitzaria més perquè ara hi ha molta gent que agafa el 

cotxe per moure’s pel poble i en veritat són distàncies curtes. Ara fa tres setmanes han canviat 

l’entrada de l’escola al migdia perquè abans els cotxes aparcaven on volien i en el carrer 

Almeda hi havia molt de moviment a aquella hora. És l’hora que jo vaig a la llar de jubilats amb 

la bicicleta i era horrible perquè hi havia molt de moviment i els cotxes anaven molt ràpid per 

allà. Ara ja s’ha arreglat i no hi ha tant de trànsit a aquella hora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

ANNEX B.2- 

ENTREVISTA A UNA EXPERTA 

Montse Pou                    Regidora de l’Ajuntament de Bordils 

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES: 

Càrrec (dins l’Ajuntament de Bordils): Des de la legislatura 2012-2015 i en l’actual 2015-2019, 

com a regidora d’Hisenda, Serveis socials i acció social, Cultura, Joventut, Esports i Festes i 

superviso els equipament del Pavelló blanc-i-verd, la Pista Vella i els dos locals de la Pista Vella. 

Tinent Alcalde quan cal.  

2. IDENTITAT 

1. Creus que hi ha sentiment de poble entre la gent?  

Sí, sobretot la gent que té família al poble i fa anys que hi viu. La gent que forma part del club 

Handbol Bordils té uns lligams forts. Per la gent nouvinguda, podríem dir que hi ha gent que si i 

gent que no. Els nouvinguts amb nens si que s’hi senten perquè els seus fills, ja sigui per 

l’escola, per fer activitats al poble, etc. han fet que els seus pares facin coses al poble i 

coneguin a gent, però els que no tenen fills tendeixen a no fer-se massa amb el poble, utilitzen 

Bordils per dormir i poc més.  

Tot i això, conec una dona que ara de jubilats s’han comprat una casa a Bordils amb el seu 

home i està encantada amb el poble perquè hi fa moltes activitats, moltes més que no pas les 

que feia a Girona. Va a gust de cadascú. Però en general, crec que si que hi ha sentiment de 

poble entre la gent, molts sentim que formem part d’ell.  

2. Si haguessis de valorar o dir-me com és Bordils, amb quins adjectius el qualificaries? 

És un poble molt tranquil, amb persones sanes, és bonic, molt verd pels grans espais de natura 

que té, i t’adones de tot això quan portes amics teus al poble i els hi ensenyes, llavors veus que 

tens un poble fantàstic. És un poble petit però que ja comença a ser gran, i això es nota perquè 

ja no coneixes a tothom qui trobes pel carrer. Fa anys tenia la sensació que hi havia clans entre 

la gent del poble, però ara ja crec que s’ha anat separant més. No és un poble perillós i crec 

que és molt còmode; és pla, té tren, autobús, tens Girona a 12 km. Tot i això, crec que falta 

caliu en les activitats que es fan, l’assistència de la gent depèn molt de qui hi va, si el seu grup 

d’amics hi va, ell també, ara, si sap que hi va algú amb qui no es fa ja no hi anirà, i això és una 

llàstima. 

3. Quins creus que són els llocs preferits del poble per la gent? 

Ostres, poder la Palanca i el Van. És un lloc molt bonic i crec que a la gent li agrada molt. 

L’església és un edifici molt impactant i bonic quan te’l mires. De fet, hi ha molts llocs a Bordils 

que tenen la seva bellesa en funció dels ulls amb què te’ls mires.  
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3. SOCIABILITAT 

4. Quins són els llocs on es troba la gent del poble? 

Mira, en hores d’entrada o sortida de l’escola, allà fora i al voltant del pavelló Torrentó s’hi 

troba molta gent i a més és generacional, hi podràs trobar els nens petits, els més grans, els 

pares i mares, o els avis i tots estaran allà parlant i poder s’hi quedaran una hora i tot. El 

pavelló verd-i-blanc també ho és molt, però per un grup reduït ja que si una mare/pare només 

va a veure el seu fill/a com juga el partit només es farà amb els pares dels altres nens de 

l’equip, però els jugadors crec que si que s’hi fan molt allà. I des de fa 4 anys, el bar Can Sipi, 

perquè ha canviat la persona que el gestiona d’amo i ara és un lloc que reuneix a gent del 

poble.  

Entenc espais de sociabilització, com espais intergeneracionals i oberts a tothom. Els llocs de 

trobada, com espais de col.lectius.  

Si parlem dels llocs de trobada, també podria afegir la llar de jubilats per la gent gran, o la 

Pioxa pels joves ( en moments puntuals, ja que no té les hores d’obertures).  

5. Creus que hi ha prous llocs de trobada per totes les edats? 

Penso que no. Espais de sociabilització n’hi ha, i no t’hi sents pas exclòs. Ara bé, espais de 

trobada no. Ara per ara, no hi ha espais per gent jove-adulta, o adulta que siguin espais de 

relació i connexió oberts a persones vinculades al poble però no a les entitats o a les activitats 

dels fills/filles. Tampoc però, no n’hi ha demanda expressa. La gent, té costum de fer fora el 

que no troba al seu municipi. Vivim molt a prop de Girona i altres poblacions on trobem les 

activitats o equipaments que complementen el que fem a Bordils.  

6. Quantes associacions o entitats hi ha a Bordils? 

N’hi ha 14; l’AMPA CEIP Bordils, l’Associació Girallunes, l’Associació Juvenil La Pioixa, el Club 

Atlètic Bordils, el Club Handbol Bordils, el Consell Parroquial, Gent per Bordils, el Jovent de 

Bordils, la Llar de Jubilats i Pensionistes, la Penya Blau-grana, el Punt de Lectura, l’Associació 

Esportiva Veterans de Futbol, l’ANC Bordils i el Banc de Memòria Digital de Bordils. Llavors n’hi 

ha d’altres com la Comunitat de regants Sèquia Vinyals, el Consell Escolar, la Germandat de 

donadors de sang, Voluntariat de Bordils, la Societat de Caçadors i Propietaris les Gavarres, i el 

Club Cerveser Can Navarra.  

4. AUTONOMIA 

7. Creus que la gent pot passejar tranquil·lament per Bordils? 

És més agradable pels entorns que pel nucli. La gent tendeix a donar una volta al poble, perquè 

Bordils és molt propici a donar la volta i hi ha molta gent que la fa amb el gos, amb grup, amb 

parella, sol.. Jo penso que es pot passejar tranquil·lament, i ho és molt més si ho fas per les 

afores del poble. Ara, també es cert que la gent és mou amb cotxe per qualsevol cosa.  
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8. Creus que tothom pot anar sol/a a qualsevol lloc del poble? 

Em sorprèn quan no fa gaire vaig descobrir que hi havia nens d’uns 7-9 anys que encara no se 

sabien moure pel poble sols. No és per inseguretat, és perquè ens hem acostumat a moure’ns 

amb el cotxe a tot arreu, i clar, si el nen va a l’escola i torna amb cotxe, va a entreno amb cotxe 

i torna amb cotxe, no es coneix el poble per caminar-hi. No hi ha cap perill perquè vagi sol, 

segurament trobarà altres nens/nes que van caminant. Arriba a una edat que si que ho fan 

sols, però si no ho fan no és per inseguretat. És un poble rodó i lineal, com un nap (hortaliza) 

amb 3 vies; el carrer Montserrat, el carrer Ample i el Passeig Aimeric. Hi ha una distància entre 

la zona del poble i la zona de la carretera que no arriba a 1 kilòmetre però la gent ho associa 

que ha d’anar amb cotxe, i un dia ho fas a peu i veus que no és res. Ens hem acostumat massa 

al cotxe.  

5. SEGURETAT 

9. Creus que la gent es sent segura a Bordils? 

Fa un any més insegur que no pas ara perquè va haver-hi una gran onada de robatoris. Ara la 

gent ja ho ha assumit, sap que hi ha el risc. Aquest hivern jo tenia la sensació de por perquè 

entraven a moltes cases. Ara amb el temps ho veus diferent. I ara, via Mossos d’Esquadra ja 

saps que han agafat aquesta gent i t’ha baixat una mica aquesta por que tenies. Però bueno, si 

no hi ha aquests n’hi haurà uns altres. Des de l’Ajuntament vam trucar a totes les cases 

afectades pels robatoris per comunicar-los-hi que havien agafat els lladres, i una casa em va 

respondre que no li hauria d’haver dit perquè ara ja ha posat una etiqueta al col·lectiu. Van 

entrar a moltes cases, sempre de dia i entre setmana. De totes maneres, avui no pots estar 

massa segur a enlloc.  

10. S’està fent alguna cosa des de l’Ajuntament per posar remei a l’onada de robatoris que 

pateix últimament Bordils? 

No, però tampoc hi podem fer gaire res. Ara faran una xerrada els Mossos d’Esquadra perquè 

la gent sigui més conscient de la seguretat que ha de tenir a casa seva i donar consells per si els 

estafen. El que si es fa és que cada setmana venen uns Mossos d’Esquadra, que sempre són els 

mateixos, que són els que s’anomenen els Mossos de Proximitat, i aquests són els encarregats 

de vigilar el poble i que tot el que passi se’ls hi diu a ells. Cada setmana venen a l’Ajuntament i 

mirem a veure si ha passat alguna cosa que han de saber o així.. amb aquest tema dels 

robatoris s’hi van dedicar molt.  

11. Creus que hi ha alguna zona o espai que la gent eviti d’utilitzar perquè es sent incòmode? 

Molta gent, molts pares, tenen inseguretat a darrere de la Pista Vella, no volen que els nens hi 

vagin. Va haver-hi una època que a la gent no li agradava la plaça de Can Plata, però no és tant 

el lloc sinó la gent que t’hi pots trobar. Va haver-hi una època on al parc de davant uns pisos 

estava ocupat per uns romanesos i la gent no s’hi acostava. Allà a la plaça de Can Plata vam 

tenir que treure 6 bancs que hi havia, ara només n’hi ha un perquè la gent que va al mercat 

pugui seure, però els altres els vam treure perquè a la nit s’hi reunia un gran nombre de 

romanesos que deixaven el terra ple de pipes i els veïns es queixaven del soroll que feien. 

Deixaven molta merda allà al terra, i cada dia s’havia d’anar a recollir. Ara tenim problemes 



121 
 

amb aquest col·lectiu romanès perquè ocupen la via pública i la gent no pot passar. Per aquest 

problema estem mirant que vingui una mediadora romanesa per a veure si pot fer que siguin 

més cívics. El 38% dels joves que viuen a Bordils són romanesos, és a dir, 1 de cada 3. En 

global, un 18% de la població que és romanesa. Són dades que destaquen molt a nivell 

comarcal, i hauria de ser destacable a nivell de Catalunya perquè nosaltres tenim un col·lectiu 

d’immigrants que no necessita Serveis Socials, ells necessiten un/a mediador/a cultural. Ells no 

tenen cap problema econòmic, i jo quan vaig a reunions sobre migració i les polítiques que em 

diuen no em serveix per res. Nosaltres som un poble molt petit i no tenim recursos per 

solucionar això. Hi ha molta gent que viu a la carretera i esta vivint d’esquenes a la carretera 

perquè la carretera cada cop està guanyant una imatge més degradada.  

6. ACCESIBILITAT 

12. Creus que Bordils té una bona mobilitat per tothom? 

No, perquè hi ha molta distància entre poble i carretera, hi ha moltes voreres que no són 

bones per transitar i no t’ajuda a fer un bon passeig. Fer el tram del poble a la carretera amb 

cadira de rodes o cotxet és impossible perquè hi ha trams on has de baixar de la vorera segur. 

Tot i això, fa poc vam fer obres al carrer Almeda perquè hi havia un tram on no passava per 

cap costat una cadira de rodes, i ara ja si.  

13. La majoria de gent, amb què es mou pel poble? 

Amb cotxe, i bastant amb bicicleta. Els infants, alguns –forces, es mouen amb el patinet.  

14. Creus que la gent utilitza les voreres? 

Jo crec que si, però al llarg d’un tram pots canviar tres cops de vorera. La gent tendeix molt a 

anar sempre per la mateixa vorera, crec que ja és una cosa de cadascú i de costum. Hi ha 

voreres que estan en bastant mal estat, fa poc va caure una dona aquí al carrer Almeda perquè 

s’havia aixecat la vorera. Ara ja ho hem arreglat i ja es pot passar millor.  

7. MULTIFUNICONALITAT 

15. Quins serveis públics o privats de Bordils s’utilitzen més? 

Públics el pavelló i l’escola i privats Can Sipi. Llavors cada entitat té el seu lloc i mou la seva 

gent. 

16. La gent s’ha queixat de manca d’algun servei o d’equipament? 

El que se’ns va demanar és més bancs pel poble perquè la gent anava a caminar i quan volia 

descansar no tenia cap banc a prop perquè estan molt separats els que hi ha. Però va ser just 

quan vam treure els de la plaça de Can Plata i no podíem posar-ne més. Llavors si que en vam 

posar uns quants. Una altre cosa que em va sorprendre va ser quan vaig descobrir que hi havia 

moltes dones viudes sense carnet de cotxe que havien d’anar a comprar a Celrà i agafar el 

transport públic per anar a comprar la compra. Ara han obert una petita botiga a la carretera 

d’aquí Bordils de marca Dia el qual tenen uns preus més accessibles per elles i estan molt 

contentes.  
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17. Creus que en falta algun? 

Un espai per fomentar les activitats socials per totes les edats perquè els adults no tenen un 

espai per ells. Poder fer activitats socials, culturals, esportives per tothom. Falta tant activitats 

com equipament on fer-los. Crec que Bordils té molts equipaments molt especialitzats i molt 

usats però aniria bé algun que fomentés més la socialització. Estaria bé que la gent entre 

associacions es pogués trobar quan surt o entre a les activitats per així crear un teixit més gran. 

Crec que falta alguna cosa com un centre cívic o local social perquè les entitats es fomentessin 

més entre elles i estiguin totes juntes en un mateix lloc.   

18. Quina valoració en faries de l’espai públic de Bordils? 

Jo diria que hi ha molta brutícia a les zones de contenidors, moltes caques pel carrer perquè 

els propietaris dels gossos no les recullen, i hi ha tanta feina a recollir-ho tot que la brigada de 

neteja no té temps de fer-ho tot.  

Hi hauria d’haver més places o algun espai més. Hi ha forces espais però aquests crec que no 

responen a les necessitats de la gent. Hi ha espais que abans eren molt utilitzats i ara ja no, 

s’han perdut completament. 

19. Quins projectes hi ha sobre millora d’equipaments i d’espai públic? 

Aquest estiu es fa una millora del pavelló verd-i-blanc i fa poc ja hi vam fer obres per posar-hi 

un pàrking nou, per fer un lavabo pels minusvàlids i una rampa a l’entrada. D’aquí poc s’han de 

fer obres de millora a les galeries de l’Escola. S’ha arreglat la vorera del carrer Almeda perquè 

pogués passar una persona amb cadira de rodes i s’ha abaixat aquella que havia fet caure una 

dona, el pàrking de l’Ajuntament també s’ha fet nou i s’ha posat un pàrking per minusvàlids.. 

s’han anat fent millores, sobretot destinades a la gent amb poca mobilitat.  

8. PROPOSTA MILLORA URBANÍSTICA 

20. Què et sembla la meva proposta d’adequar el Carrer Almeda i fer-lo més amable de cares 

als vianants? 

A mi m’agrada molt perquè crec que funcionaria i seria un carrer diferent, però s’ha de tenir 

clar quina amabilitat es busca en aquest carrer. Tothom vol arbres, però quan venen els 

problemes de les fulles, de les boles que cauen, de la resina que es queda als cotxes, llavors 

ningú vol arbres. Crec que s’hauria de conscienciar a la gent que és un carrer de sentit únic, 

cosa que costaria. I s’hauria de buscar una alternativa per no haver d’anar a fer tota la volta, 

sinó mirar de passar per el camí de darrere l’Ajuntament però s’ha d’asfaltar. El poble és 

circular, on el nucli té tres sortides diferents, i tampoc és tant difícil fer que sigues un carrer de 

sentit únic. Crec que aquest poble s’hauria d’estudiar més perquè s’hi poden fer moltes 

millores.  

 

 


