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1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

El planejament urbanístic vigent al municipi d’Olesa de Montserrat el conforma el Pla General 
d’Ordenació Urbana (PGOU d’ara en endavant) aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el 9 de juny de 1993, és a dir, fa més de 23 anys. El temps transcorregut des de la 
redacció del PGOU fa necessària una actualització, tant normativa com instrumental, d’aquesta 
figura de planejament que esdevé la peça clau del desenvolupament urbanístic del municipi. A 
aquest procés s’afegeixen els canvis socials, econòmics, ambientals i urbans que ha patit el 
municipi en les darreres dècades, en les que s’ha produït un fort creixement urbanístic i 
poblacional influenciant pel model econòmic imperant. En el context establert, són evidents els 
motius per resoldre l’obsolència del PGOU vigent i, a tal efecte, l’Ajuntament d’Olesa ha emprès la 
tasca de redactar el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM d’ara en endavant), que 
dibuixarà l’escenari urbanístic futur en un horitzó temporal d’aproximadament 20 anys.  
 
Englobant-ho tot, el POUM esdevindrà l’instrument de planificació territorial per ordenar 
urbanísticament el terme municipal i afavorir el seu desenvolupament i creixement durant els 
pròxims anys, tot incidint en àmbits ambientals, econòmics i socials.  
 
El caràcter transversal del POUM com a instrument de planificació urbanística suposa, de 
manera intrínseca, un escenari de reflexió sobre la ciutat que obre el terreny a la 
multidisciplinarietat i el debat ciutadà. L’elaboració d’un POUM requereix d’una certa entesa 
entre els diferents agents del municipi ja que el consens general és fonamental a l’hora de 
decidir un camí conjunt pel municipi que adquireixi una continuïtat en el temps, és a dir: la 
participació ciutadana esdevé una peça clau en el decurs dels treballs. A banda, més enllà de 
consolidar el recolzament de la proposta, aquesta participació permet aportar i enriquir els 
treballs tècnics de redacció del POUM. 
 

 
 

 
Per tot plegat, s’ha elaborat un Programa de Participació Ciutadana (PPC d’ara en endavant) que 
recull totes les mesures i actuacions previstes per tal d’implicar a tots els agents del territori en 
el procés d’elaboració del POUM. Aquest PPC va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament i té com a 
finalitat fomentar i garantir els drets d’informació, iniciativa i participació ciutadana en tot el 
procés així com facilitar la divulgació i la comprensió dels objectius i el contingut dels treballs de 
planejament. 
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INFORME D’APORTACIONS I PROPOSTES REBUDES 

Fase prèvia a la redacció de l’avanç del POUM d’Olesa de Montserrat 

En la fase prèvia als treballs de redacció de l’avanç de POUM s’han dut a terme les següents 
accions de participació concretes:  

• s’han celebrat 7 sessions de participació ciutadana presencials  

• s’ha habilitat l’anomenada bústia ciutadana 

• s’han dut a terme tallers de debat als centres d’educació secundaria 

• s’ha posat a disposició un mapa digital participatiu on-line 

• s’han dut a terme diverses entrevistes amb agents específics 

Amb tot, el present document integra els resultats obtinguts mitjançant aquestes vies de 
participació amb l’objectiu principal de fer arribar als redactors del POUM les aportacions i 
propostes realitzades per la ciutadania, de manera que aquests puguin tenir-les en consideració 
a l’hora de redactar la proposta d’avanç del POUM d’Olesa de Montserrat.  
 
Es important apuntar aquí que, tenint en compte l’estadi d’elaboració del POUM en què s’ha 
situat aquesta primera fase de participació (enfocada a les tasques de diagnosi prèvies a l’esbós 
de les primeres propostes o alternatives), el present informe no incorpora una valoració del 
nivell d’incorporació o consideració de les aportacions recollides, tasca que es podrà realitzar en 
futurs estadis de la tramitació i que té un elevat interès en el marc de la participació ciutadana.  
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2 SESSIONS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Durant el procés de participació ciutadana previ a la fase d’avanç del POUM d’Olesa de 
Montserrat, han tingut lloc quatre sessions temàtiques i tres sessions territorials obertes al 
conjunt de la ciutadania del municipi. Les sessions temàtiques es van enfocar a algunes de les 
qüestions clau que es considera que el POUM podria abordar mentre que les sessions territorials 
es centraven en recollir informació diversa sobre la situació actual de zones o àmbits específics 
del municipi.  
 
Tenint en compte que es cercava que fossin el màxim de profitoses, aquestes sessions es van 
plantejar dividides en temàtiques per tal d’ordenar el debat i de poder aprofundir en qüestions 
concretes. 
 
A continuació, es llisten les set sessions realitzades, indicant l’àmbit, la data i el lloc de 
realització:  

• Sessió 1: Taller temàtic sobre el benestar social, en el qual es contemplen aspectes com la 
salut, l’habitatge social i l’envelliment de la població. Realitzat el dimecres 19 d’abril de 
2017 a la Sala de juntes del Govern del Ajuntament. 

• Sessió 2: Taller temàtic sobre els polígons industrials, on es tenen en compte els usos, la 
connexió i l’accessibilitat d’aquests. Es va dur a terme el dijous 20 d’abril de 2017 a la Sala 
de juntes del Govern del Ajuntament. 

• Sessió 3: Taller territorial del nucli urbà, fent menció a les zones de l’Eixample, els Closos, el 
Collet de Sant Joan i altres. Efectuat el dimecres 26 d’abril de 2017 a la Sala de juntes de 
Govern del Ajuntament. 

• Sessió 4: Taller temàtic sobre equipaments, tractant-los a partir de la cultura, l’esport o 
l’ensenyament, entre d’altres. Fet el dijous 27 d’abril de 2017 a la sala d’actes de Cal 
Rapissa.  

• Sessió 5: Taller territorial del nucli antic, emfatitzant sobre l’habitatge, el model urbà i els 
edificis singulars. Es va realitzar el dijous 4 de maig de 2017 a la sala d’actes de Cal 
Rapissa. 

• Sessió 6: Taller territorial dels barris externs del municipi, en el que es tracten aspectes 
com la mobilitat, els serveis o el model urbà. S’efectua el dijous 11 de maig de 2017 a la 
Sala de juntes de Govern de l’Ajuntament 

• Sessió 7: Taller temàtic sobre el model urbà, considerant la mobilitat, les activitats 
econòmiques i els espais verds. Dut a terme el dijous 18 de maig de 2017 a la Sala de 
juntes de Govern de l’Ajuntament.  

2.1 ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS 
Les sessions es van plantejar amb dinàmiques de participació actives amb l’objectiu que fossin 
sessions on el protagonisme el prenguessin els assistents, de manera que hi poguessin dir la 
seva i fer propostes. Amb això, cadascuna d’aquestes sessions ha tingut una organització 
similar, estructurant-se bàsicament en els següents blocs: 

• Una part introductòria amb obertura per part de l’equip polític de l’Ajuntament, donant la 
benvinguda als assistents i contextualitzant el procés de participació ciutadana i de 
tramitació del POUM. 



 

 

7 

INFORME D’APORTACIONS I PROPOSTES REBUDES 

Fase prèvia a la redacció de l’avanç del POUM d’Olesa de Montserrat 

• Una exposició sintètica d’informació per tal que els assistents poguessin opinar amb una 
base de coneixement suficient. Aquesta informació es va basar principalment en els 
treballs de diagnosi elaborats per l’avanç del POUM. De manera posterior a la sessió, les 
presentacions exposades (en format pdf) es van penjar a la web per facilitar-ne la seva 
consulta i difusió.  

• Una dinàmica de participació activa en la qual els assistents van prendre el protagonisme. 
Es van organitzar grups de treball reduïts en format de tertúlia cafè, fet que facilita la 
participació de totes les persones assistents i permet que totes les idees i punts de vista 
puguin ser exposats, escoltats i compartits. Es tracta d’un mètode de participació molt 
dinàmic que afavoreix l’intercanvi d’opinions al mateix temps que dificulta la 
monopolització del debat entorn d’una única temàtica o entorn d’una única persona. Alhora, 
la distribució dels grups va ser aleatòria per tal que aquests fossin els més heterogenis 
possibles.  

Cadascun dels grups de treball va ser assignat a una taula on es plantejaven un seguit de 
qüestions que permetessin generar debat al voltant de diferents aspectes per tal d’oferir 
respostes els objectius plantejats. Les preguntes proposades van ser consensuades 
prèviament amb l’equip redactor del POUM per tal d’enfocar-les de la manera més òptima 
als temes que es van considerar d’interès. Es va dur a terme una rotació dels grups per les 
diferents taules de treball de manera que tots poguessin opinar sobre cadascuna d’elles. 
Per tal de facilitar la recollida d’aportacions, i també per afavorir la màxima concreció 
d’aquestes, a cada taula de treball es va proporcionar material de suport tal com plànols del 
municipi, per localitzar determinats suggeriments o bé per tenir present el conjunt del 
terme municipal, i quadres per a la recopilació de les conclusions o aspectes consensuats 
en cadascun dels temes treballats.   

El paper desenvolupat per l’equip de dinamització de la sessió va ser el d’agent facilitador 
del debat, de dinamitzador de la sessió i de recol·lecció de la informació generada i 
aportada per les persones assistents. A més a més, es va comptar amb la presència de 
representants tècnics de la redacció del POUM amb l’objectiu d’aclarir dubtes o resoldre 
preguntes concretes referents al Pla. 

• Per últim, a cada sessió es va fer una valoració final o posada en comú, on un portaveu de 
cada grup s’encarregava d’exposar les conclusions de la taula final. A més, s’obria un torn 
obert de paraula i debat en el qual els assistents podien realitzar aquelles preguntes o 
demandes d’aclariment o concreció que consideressin necessàries, així com realitzar les 
seves contribucions i propostes. 

2.2 RESULTATS DE LES SESSIONS 
Donat l’enfocament de les sessions, diferenciant-les segons si eren territorials o temàtiques, les 
aportacions recollides van ser molt diverses i variades. A tal efecte, s’ha considerat escaient, per 
a aquest informe global de la participació, agrupar i combinar aquelles aportacions rebudes en 
sessions diferents que fan referència a aspectes coincidents o similars. En qualsevol cas, cal 
tenir en compte que de manera posterior a cada sessió, es va realitzar i publicar un informe 
específic en què sí que es recollien de manera exhaustiva totes les aportacions, sense cap mena 
de generalització o categorització. 
 
L’exercici realitzat per al present informe pretén, per una banda, destacar aquelles temàtiques 
que han sigut objecte d’un major nombre d’aportacions i que, per tant, es podrien considerar 
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com a necessitats o expectatives prioritàries o generals per part de la ciutadania i, per altra 
banda, també es pretén sintetitzar els continguts tractats: 
 

HABITATGE I MODEL URBÀ 

Aspectes generals: 

Es troba un consens generalitzat sobre l’abundància d’habitatges construïts sense estar 
ocupats, de manera que es planteja l’opció de rehabilitar-los i/o reconvertir-los en habitatges 
socials amb un lloguer assequible pels col·lectius socials amb més dificultats econòmiques 
sense necessitat de construir-ne més. Cal apuntar, que al llarg de les sessions hi ha forces 
diferències en les opinions a l’hora de determinar un límit en la alçada permesa per edificar.  

Aspectes territorials: 

 Al Nucli Urbà, es concreta la falta d’habitatge assequible i la necessitat de mantenir 
alçades baixes per tal d’evitar la sensació claustrofòbica causada pels gran edificis que 
envolten els carrers 

 Al Nucli Antic, es considera fonamental millorar l’estat dels habitatges i no canviar el 
model arquitectònic dels que han estat reformats, així es preserva el caràcter 
patrimonial de la zona. 

 Als Barris Externs, s’indica l’esforç que ha de realitzar l’administració per valorar els 
habitatges que són utilitzats tot l’any i no durant un període de temps. A més, es 
requereixen accions d’integració urbanística amb el municipi.  

 Als Polígons Industrials, en relació als seus usos, no es considera necessari qualificar 
nou sòl per a usos industrials ni tampoc construir noves naus, ja que n’hi ha moltes i 
buides.  

 

EQUIPAMENTS I SERVEIS AL CIUTADÀ 

Aspectes generals: 

Majoritàriament es coincideix en repartir els equipaments per tot el municipi, descentralitzant 
els serveis perquè tots els habitants, tant del municipi com dels barris externs, tingui un bon 
accés a ells. A més, es suggereix millorar els accessos igualment que millorar les connexions 
entre aquests; sobretot en els més utilitzats com poden ser la biblioteca, el Centre d’Atenció 
Primària (CAP) o els equipaments esportius. També es destaca la necessitat de millorar les 
xarxes de transport públic que connecten Olesa amb ciutats com Terrassa, Igualada, Manresa o 
Barcelona.  

Aspectes territorials: 

 Al Nucli Urbà, s’hi fa constatar l’absència d’equipaments distribuïts per aquesta zona, 
ja que la majoria estan ubicats en zones concretes i separades entre sí.  

 Al Nucli Antic, es posa en relleu la mancança de solucions que pretenguin solucionar 
els problemes d’electricitat i de les telecomunicacions.   

 Als Barris Externs, es creu imprescindible homogeneïtzar els serveis, realitzar tasques 
de manteniment i disposar de tots els mitjans perquè aquests serveis arribin a tots els 
habitatges. 
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Fase prèvia a la redacció de l’avanç del POUM d’Olesa de Montserrat 

- Als Polígons Industrials, s’aprecia la necessitat de fer arribar els serveis importants, 
com la fibra òptica o fer una instal·lació que permetés fer front al dèficit energètic.   

 

ZONES VERDES I ESPAIS LLIURES 

Aspectes generals: 

A Olesa es necessiten ubicar més espais verds per tot el municipi, ja que l’absència d’aquests 
esdevé una problemàtica present en totes les sessions. Es proposa doncs, la conversió de 
places cimentades en espais verds que permetrien “oxigenar” el terme municipal. D’altre banda, 
es posa en relleu l’increment d’actuacions que tinguin en compte la sostenibilitat ambiental 
en les seves planificacions. Amb això, també es valora millorar el patrimoni natural del municipi, 
com el passeig fluvial o l’aflorament geològic de Ribes Blaves.  

Aspectes territorials: 

 Al Nucli Urbà, s’indica la manca d’espais verds que dotaria d’un aspecte més agradable 
a la zona de l’Eixample, igual que la conversió de places pavimentades a places verdes.  

 Al Nucli Antic, es considera important augmentar la notorietat d’espais verds per tal de 
cohesionar el model arquitectònic antic dels edificis amb el valor natural. 

 Als Barris Externs, es concreta en millorar el manteniment dels espais verds duen a 
terme actuacions com la recollida de poda o residus forestals. 

 Als Polígons Industrials, es creu en la incorporació d’espais verds dins el teixit 
industrial per tal d’integrar-lo paisatgísticament.  

 

MOBILITAT 

Aspectes generals: 

Es gran part de les sessions es percep l’interès per promoure la mobilitat a peu i sostenible 
dins el terme municipal d’Olesa, sobretot amb la proposta sobre la incorporació del carril bici 
que recorri tota la població. S’exposen els problemes que té Olesa quant als accessos al 
municipi, als polígons industrials, a diferents equipaments i als barris externs, tant en vehicle 
privat com a peu.  

Aspectes territorials: 

 Al Nucli Urbà, s’emfatitza en la implantació del carril bici que connectés bona part del 
nucli urbà; a més, el carril bici resoldria problemes de congestió que es provoquen en 
alguns carrers.  

 Al Nucli Antic, cal replantejar la mobilitat del barri per tal de dinamitzar  i millorar les 
condicions que afecten el dia a dia en el barri. Es reclama menys presència de vehicles 
motoritzats privats i l’augment dels accessos al transport públic per tal d’esponjar el 
barri. 

 Als Barris Externs, es recalca la dificultat que tenen els habitants a l’hora d’accedir als 
seus habitatges a conseqüència de les males condicions dels vials i dels pocs 
accessos. 

 Als Polígons Industrials, es consensua en què cal adaptar els plans de mobilitat a cada 
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polígon industrial, en especial la creació d’accessos a les carreteres principals. 

 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

Aspectes generals: 

En termes generals s’aposta per incentivar l’activitat comercial, tant al nucli urbà com a barris 
externs o polígons industrials. Per a fer-ho possible, es valora crear eixos comercials a diferents 
carrers, comerços que optin pel model de proximitat. D’altre banda, s’exposa la possibilitat de 
potenciar el teixit industrial localitzat al terme municipal, millorant les seves infraestructures, 
adequant i actualitzant la normativa. L’aprofitament dels sòls localitzats paral·lelament a la 
carretera C-55, és també una altre proposta considerada en alguns tallers que serviria per 
ubicar diferents activitats amb retribució econòmica pel poble com poden ser per exemple: un 
hotel o un alberg, un teatre, un museu o un viver d’empreses. 

Aspectes territorials: 

 Al Nucli Urbà, es troba l’oportunitat de crear un eix comercial al c/Lluís Puigjaner. 
 Al Nucli Antic, s’exposen actuacions per potenciar l’activitat comercial, com la creació 

d’eixos que arribin fins al Porxo de Santa Oliva que incloguin comerços de proximitat. 
 Als Polígons Industrials, es considera necessari reconvertir naus antigues i buides en 

naus amb activitats que s’ajustin a la demanda actual, com activitats esportives 
(pistes de pàdel, un gimnàs, etc) o activitats tecnològiques i científiques. 

 

ALTRES 

Aspectes generals: 

En aquest àmbit, s’exposen accions puntuals, la gran majoria en termes d’accions 
urbanístiques. Es proposen renovacions d’alguns carrers com el Carrer de Baix o el c/ Vall d’Aran 
i la construcció d’instal·lacions municipals variades com un heliport, una bassa d’aigua o 
emplaçaments que permetin l’autosuficiència hídrica. A més, es suggereixen plans de protecció 
per les diferents zones que envolten el municipi; així com considerar les projeccions 
demogràfiques a l’hora de realitzar algunes actuacions urbanístiques.  

Aspectes territorials: 

 Al Nucli Urbà, es considera important fomentar i mantenir elements patrimonials, ja 
sigui, arquitectònics o naturals.   

 Al Nucli Antic, cal dignificar alguns eixos de la trama urbana, com la riera de Carreres. 
 Als Barris Externs, s’indiquen algunes actuacions d’àmbit normatiu per tal de regular 

algunes zones i protegir-les. 
 Als Polígons Industrials, es valora la creació d’una gerència promocional de les 

activitats que es duen a terme i així, recolzar als propietaris en assumptes 
administratius.  
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INFORME D’APORTACIONS I PROPOSTES REBUDES 

Fase prèvia a la redacció de l’avanç del POUM d’Olesa de Montserrat 

2.3 DADES DE PARTICIPACIÓ I IMATGES 
En aquest apartat es sintetitzen les dades d’assistència a les sessions realitzades i s’adjunten 
imatges representatives d’aquestes.  
 

Figura 1. Dades de participació a les sessions. Elaboració pròpia.  

DADES DE PARTICIPACIÓ

• Nombre total d’assistents: 97

• Gènere: 

• Femení: 40

•Masculí: 57

 

Font: Lavola 
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SESSIÓ 4 
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3 TALLERS AMB JOVES ALS CENTRES EDUCATIUS 

Per tal de conèixer l’opinió del joves sobre el futur urbanístic del municipi es va realitzar 3 tallers 
amb grups classe d’educació secundària de diferents centres d’ensenyament del municipi. 
Concretament es va realitzar els següents tallers: 

• Institut Daniel Blanxart i Pedrals – 1r de Batxillerat (2 tallers) 

• Daina-Isard – 1r de Batxillerat 

3.1.1 ORGANITZACIÓ DELS TALLERS 

En tots els casos el taller va tenir una durada d’una hora on un dinamitzador de Lavola va 
presentar breument la importància de l’urbanisme en la vida quotidiana dels habitants d’un 
municipi. Per tal de poder contextualitzar als alumnes, també es va detallar què és el POUM com 
a instrument d’ordenació integral del territori, donant a conèixer els principals exercicis que fa 
(classificació i qualificació) i exposant el seu procés de tramitació, paral·lel al procés de 
participació ciutadana en què s’emmarca el taller. 

Cal apuntar que prèviament es va facilitar un dossier als alumnes amb la informació teòrica més 
rellevant, lligada a aquesta introducció inicial feta durant la sessió. 

Un cop contextualitzat el taller, es va donar pas a la part participativa de la trobada que, amb la 
voluntat de recollir les necessitats i expectatives dels alumnes en relació a la ciutat d’Olesa de 
Montserrat, va virar a l’entorn d’una pregunta central 

Creieu que viureu a Olesa d’aquí a 20 anys? (Si/no)  

Què li falta a Olesa de Montserrat per ser una ciutat on voldríeu viure? 

 

MATERIAL PROPORCIONAT: 

• Plànol topogràfic de tot el terme municipal 
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INFORME D’APORTACIONS I PROPOSTES REBUDES 

Fase prèvia a la redacció de l’avanç del POUM d’Olesa de Montserrat 

3.1.2 RESULTATS DELS TALLERS 

La reacció unànime en tots els grups de joves ha estat contrària a voler-se quedar a viure a 
Olesa ja que es troben a faltar certes activitats atractives per a joves, les quals sí que s’ofereixen 
a municipis propers. 

Les propostes concretes més recolzades en quant a necessitats que el POUM podria resoldre 
per fer d’Olesa un municipi més atractiu per als joves han estat: 

• Cinema 

• Centre comercial o augment de la oferta comercial 

• Nous espais d’oci juvenil (discoteca, pubs, locals de reunió,...) 

• Millora dels equipaments esportius 

• Increment de l’oferta de restauració 

D’altra banda, s’han recollit certes percepcions d’aquest col·lectiu que són d’interès en el marc 
de l’elaboració del POUM: 

• És important conservar i potenciar els espais naturals del terme municipal, especialment 
per la seva component d’oci i lleure en contacte amb la natura. 

• Falten molts espais verds a la zona urbana. 

• El trànsit de vehicles pesats per dins de la ciutat és una molèstia i una problemàtica que 
s’ha de resoldre.  

• Hi ha un dèficit de carril bici i seria interessant preveure’n per poder desplaçar-se fàcilment 
i de manera segura per la ciutat. 

També s’ha aprofitat el taller per fer reflexionar als joves al voltant de la necessitat de créixer a 
nivell de nou sòl residencial o industrial. En general es considera que Olesa no ha de créixer més 
a nivell d’extensió ja que hi ha disponibilitat d’espais i es té la sensació que la població no 
incrementarà en els propers anys. Hi ha una opinió favorable a aprofitar el potencial dels espais 
vacants o infravalorats del terme.  

Al llarg del taller, s’han fet propostes que, per la seva entitat, no encaixen amb l’àmbit d’actuació 
d’un POUM i aquesta ha estat una de les conclusions a les què s’ha arribat: el POUM és una eina 
potent per ordenar un municipi i per programar-ne el seu desenvolupament futur però no és 
l’eina adequada per resoldre totes les mancances existents. A banda, als tallers hem sigut 
urbanistes per un dia i ens hem adonat que: 

• Molt sovint no hi ha una solució única i clara per a cada necessitat o problema. 

• En cada decisió intervenen molts factors, que de vegades són contraris entre ells. 

• Cal pensar en el que ja hi ha al territori: les preexistències. 

• A la ciutat hi conviu gent diversa i cal poder donar resposta a les necessitats de tothom, o 
de la majoria.  

• És important escoltar l’opinió dels habitants, amb l’objectiu de fer una ciutat a mida dels 
que hi viuen. 

• El cost de les diferents actuacions varia, cal prioritzar o seleccionar.  
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4 ENTREVISTES SECTORIALS 

A partir de la identificació dels agents del municipi d’Olesa de Montserrat i dels principals 
col·lectius clau del municipi (entitats, associacions, col·lectius, consells municipals, experts del 
municipi, etc.), l’Ajuntament d’Olesa va proposar un llistat de grups sectorials amb els quals 
s’han dut a terme entrevistes específiques al llarg del procés.  
 
L’objectiu d’aquestes entrevistes és identificar aquells aspectes més rellevants a tenir en 
compte a l’hora de fer les propostes del Pla i que, sovint, requereixen d’una visió, coneixement, 
sensibilitat i vivència molt concreta i molt local. 
 
SI bé inicialment la previsió era realitzar totes les entrevistes sectorials plantejades prèvies a la 
redacció dels treballs de l’avanç del POUM per tal de recollir les propostes i percepcions de cada 
col·lectiu identificat com a rellevant a nivell del municipi i poder incorporar la seva opinió en el 
document d’avanç, per qüestions de disponibilitat d’agendes, algunes de les entrevistes s’han 
posposat a la següent fase. 
 
En qualsevol cas, s’ha elaborat un informe específic d’aquestes trobades que s’ha posat a 
disposició de l’equip redactor del POUM d’Olesa per tal que el pugui prendre en consideració en 
les seves tasques de redacció de l’avanç. Atenent a la voluntat de conservar l’anonimat 
d’algunes de les persones entrevistades, en aquest informe de síntesi únicament es recullen les 
aportacions rebudes sense indicar-ne la procedència.  
 
Les entrevistes van tenir una durada d’1 hora i van seguir totes una mateixa estructura: 

• Presentació del procés de participació ciutadana i de l’objectiu de l’entrevista 

• Preguntes genèriques 

o Pensant en com t’agradaria que fos Olesa en el futur, com creus que hauria de créixer el poble? 

 Caldria permetre el creixement en extensió 

 Caldria permetre el creixement només en determinades zones 

 Caldria evitar el creixement prioritzant l’aprofitament dels buits urbans existents 

o Quins tipus d’usos creus que cal prioritzar al municipi? (indica on, si s’escau)  

 Habitatge 

 Equipaments 

 Indústria 

 Comerç 

 Agricultura  

 Turisme 

 Altres 

o Quins creus que són els problemes més importants que avui dia té Olesa i que el POUM podria 
resoldre? 

• Preguntes específiques en funció del col·lectiu 

• Altres aportacions o dubtes 
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INFORME D’APORTACIONS I PROPOSTES REBUDES 

Fase prèvia a la redacció de l’avanç del POUM d’Olesa de Montserrat 

Analitzant les respostes referides a les preguntes genèriques, se n’extreuen les següents 
conclusions: 

• En relació al model de creixement del municipi per als propers anys, hi ha un consens clar 
en què no es pot replicar el model urbanístic en extensió i descontrolat i, per tant, la opció 
majoritària és que caldria evitar el creixement prioritzant l’aprofitament dels buits urbans 
existents. Es fa esment repetidament a què abans d’ocupar buits urbans és important 
donar sortida als habitatges que actualment no estan acabats o bé estan infrautilitzats.  

• Pel que fa als usos prioritaris que requereix Olesa, de manera força generalitzada es 
reclama vetllar per incorporar equipaments i indústria principalment. A banda, també es 
dóna importància als usos comercials i als relacionats amb l’activitat turística, ambdues 
considerades amb potencial al municipi. 

• En quant als problemes prioritaris a resoldre, destaca de manera molt clara la demanda 
d’incrementar la dotació i qualitat dels espais lliures o espais verds en la ciutat construïda, 
com a element clau en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. També s’identifiquen 
demandes relacionades amb qüestions de circulació viaria i aparcament, la oferta 
d’habitatge social i la compleció de les construccions d’habitatge pendents, la oferta de 
comerç variat de proximitat com a element dinamitzador dels barris. 

En quant a les preguntes específiques, se’n desprenen les següents necessitats o expectatives 
a mode genèric: 

• Cal dimensionar els equipaments socials tenint en compte que hi ha una important porció 
de la població d’edat avançada. 

• Cal apostar més pel transport públic col·lectiu.  

• S’identifiquen certs punts conflictius en relació a qüestions de convivència ciutadana. 

• Hi ha un dèficit molt clar d’oferta d’oci i restauració que es percep com un problema a nivell 
ciutadà.  

• Cal potenciar l’activitat industrial però vetllant per la seva reconversió en activitat 
productiva de valor afegit i poc impacte sobre el medi ambient. També cal cercar activitats 
que puguin permetre la ocupació de ciutadans d’Olesa (autocontenció en els 
desplaçaments). 

• Hi ha un potencial important a nivell turístic que no s’està explotant com es podria. Caldria 
reforçar l’oferta hotelera o d’albergs. 
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5 REGISTRE D’APORTACIONS VIA WEB 

El registre d’aportacions via web esdevé una eina de participació contínua al llarg de tot el procés 
de la participació del POUM d’Olesa, fet que permet rebre qualsevol aportació o consulta 
realitzada per un ciutadà.  
 
Aquesta eina està disponible a través de la pàgina web del POUM, on s’hi habilita un espai 
destinat per rebre qualsevol mena de suggeriment; simplement cal indicar el nom del ciutadà, el 
correu electrònic del mateix, el barri d’on prové i el missatge que vol fer arribar. 
 

Figura 1. Registre d’aportacions via web 

 
Font: Pàgina web del POUM 

 
En total s’ha rebut un total de 5 aportacions per aquesta via, les quals es van remetre 
directament a l’equip redactor del POUM per tal de valorar-les i considerar la seva 
incorporació en els treballs d’elaboració del POUM. Tracten temàtiques concretes sobre 
la mobilitat, el model urbà i l’estudi previ realitzat del municipi pel POUM: 
  En l’àmbit de la mobilitat, es reclama una millora del camí en direcció la Puda o 

la indústria KAO Corporation perquè és molt perillós.  Es proposa rehabilitar la 
carretera per facilitar el trànsit dels corredors i ciclistes que passen per ella 
(Zona de la Puda/KAO). 

  Quant al model urbà, es suggereix urbanitzar el terrenys contigus a la carretera 
en direcció a la KAO per tal de possibilitar la creació d’empreses que ocupessin 
aquests espais i així incentivar la inversió econòmica pel poble.  
 

o També es pretén que el c/Indústria no sigui perjudicat per la rehabilitació 
de cases velles, ja que quan es produeix aquest fet, canvia l’estructura 
de les cases imposant les façanes a nivell de vorera. Es busca continuar 
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INFORME D’APORTACIONS I PROPOSTES REBUDES 

Fase prèvia a la redacció de l’avanç del POUM d’Olesa de Montserrat 

amb la ubicació dels patis a l’entrada de l’habitatge per tal de no 
trencar l’harmonia del carrer 

o S’exposa la necessitat implantar actuacions reguladores d’activitats, 
per part de l’administració i els corresponents serveis municipals a 
zones com la rambla; es contemplen problemes sobre el benestar dels 
habitants de la zona, ja que troben series dificultats per descansar 
mentre al carrer es produeixen activitats il·lícites. 

o Es comenta renovar i modificar el parc, el llac que conté esta molt brut i 
no és agradable, de manera que es podria reemplaçar per pistes de 
futbol o bàsquet.  
 

 Finalment, es fa notar la necessitat de millora en la diagnosi del document de 
bases, en el que moltes de les dades i de les afirmacions són incomplertes, 
errònies o faltes de corroboració. 
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6 SIG PARTICIPATIU 

A continuació, es mostren les diferents aportacions realitzades pels usuaris a través del mapa 
participatiu del POUM d’Olesa de Montserrat, en el que poden indicar tres tipus d’espais: llocs a 
millorar (en vermell), llocs a conservar o a protegir (en verd) i llocs desitjats o idees per millorar-
los (en blau). Als llocs marcats se’ls assignarà un número que es representarà en una graella 
(situada a l’inferior de cada mapa) juntament amb la aportació o comentari corresponent. 
 
Llocs a MILLORAR 

 

Nº COMENTARI 

1 
Caldria millorar estèticament la carretera de la Puda, incorporant-hi vegetació 
variada com els plataners. 

2 
Es creu en la renovació de la trama urbana per incorporar l'altra banda de la 
carretera a la xarxa del nucli urbà. 

3 
Necessitat de rehabilitar la vorera que impossibilita el pas a persones de mobilitat 
reduïda (persones amb cadira de rodes, entre d’altres). 

4 Es planteja la pavimentació d’alguns carrers del poble, aquest n’és un exemple.. 

5 
Es troba una escassa il·luminació dels carrers, el què provoca una perillositat 
elevada pels vianants d’aquesta zona. 

6 
Dotar del carril de doble direcció aquest tram per tal de millorar la mobilitat del 
camionatge i evitar que passin travessant el municipi. 

1 

2 3 

4 

5 

6 

8 7 

9 

10 11 

12 

13 

14 

15 16 

14 
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INFORME D’APORTACIONS I PROPOSTES REBUDES 

Fase prèvia a la redacció de l’avanç del POUM d’Olesa de Montserrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Es fa notar la falta de pavimentació del camí en direcció El Suro. 

8 Hi ha una absència de senyalització viària en tota la urbanització de l'Oasis. 

9 
Pressió per part de l’administració pública a les companyies telefòniques perquè 
instal·lin la fibra òptica en tota la urbanització de l'Oasis. 

10 
Pavimentar camins per millorar la connectivitat entre les urbanitzacions de Ribes 
Blaves i Oasis amb la B-40. 

11 
Instal·lació de barreres en tot el camí contigu a la muntanya de Ribes Blaves a 
causa de la seva perillositat. 

12 Col·locació d’un mirall per reduir la perillositat en el creuament de dos vehicles. 

13 
Proveir la urbanització de Ribes Blaves de fibra òptica a través de les mateixes 
instal·lacions de la xarxa telefònica. 

14 Sense aportació. 

15 
Ubicació de miralls viaris per evitar accidents causats per la falta de visibilitat en 
aquesta zona. 

16 Reparació del carril d'accés a la urbanització i millorar la lluminositat del mateix 
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Llocs d’interès a CONSERVAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº COMENTARI 

1 
Es proposa conservar la Sínia disposada en aquest emplaçament i definir-la com a 
element patrimonial a conservar. 

2 Es suggereix protegir la nau industrial situada en aquest punt. 

3 Sense aportació. 

4 
Es tracta d’un punt que correspon a una zona d’alt interès ecològic, ja que es tracta 
d’una de les comunitats vegetals de Llorer situades més al Nord d’Europa. 

5 
Es comenta disposar un panell d’indicacions i explicacions sobre l’aflorament 
geològic de Ribes Blaves. 

1 

5 

4 

3 

2 
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INFORME D’APORTACIONS I PROPOSTES REBUDES 

Fase prèvia a la redacció de l’avanç del POUM d’Olesa de Montserrat 

Llocs DESITJATS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº COMENTARI 

1 
S’indica un espai adequat per ubicar equipaments o serveis, com un heliport o una 
bassa d’aigua pels bombers.  

2 
Es comenta fer d’aquest espai una zona verda que inclogui parcs de salut, parcs per 
a nens, etc.  

3 
Davant les futures connexions viàries, es proposa pavimentar els accessos de les 
entrades corresponents a les urbanitzacions de Ribes Blaves i Oasis.  

4 
Caldria disposar d’una gran zona verda en el punt indicat que permeti 
descongestionar l’Eixample. 

5 
Necessitat de rehabilitar urbanísticament la zona per connectar carrers, en aquest 
cas, el c/Santa Oliva amb el c/Mestre Joan Llongueras. 

6 
Es fa notar la mancança de zones de seguretat entre carrers, com per exemple 
passos de zebra entre el c/Garraf i el Parc del Porxo de Santa Oliva. 

7 
Es suggereix rehabilitar el c/Vall d’Aran, convertint les voreres en passejos amples 
amb vegetació abundant i un carril bici contigu que connecti la zona de les Planes 
amb la resta del poble.  

8 
Es planteja convertir la zona de cal Candi en un gran espai verd, duent a terme les 
tasques de manteniment oportunes. 

9 Conversió d’aquest punt en un espai verd per tal de millorar la imatge de la zona.  

10 Sense aportació. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

10 

11 

12 

13 
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11 
Es podria fer de l’espai indicat, una gran zona verda que millorés la imatge de 
l’entrada del poble. 

12 
Es contempla la possibilitat d’habilitar aquest espai per realitzar acampades i 
dotar-lo d’elements per incrementar els components “verd”. 

13 
S’hauria de declarar aquest espai com a espai protegit, ja que pertany a una zona 
excepcionalment ocupada per rouredes.  
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INFORME D’APORTACIONS I PROPOSTES REBUDES 

Fase prèvia a la redacció de l’avanç del POUM d’Olesa de Montserrat 

7 CONCLUSIONS 

El present informe incorpora un recull sintètic i agrupat de les aportacions que s’han pogut 
recollir amb les accions participatives dutes a terme en la fase prèvia a la redacció de l’avanç del 
POUM de d’Olesa de Montserrat, pensades per oferir un espai on la ciutadania pogués expressar 
les seves inquietuds i expectatives referides al projecte de ciutat que s’esbossa en un 
instrument urbanístic com és el POUM. Cal tenir en compte que aquesta fase de participació s’ha 
enfocat, sobretot, a enriquir els treballs de diagnosi que ja havia realitzat l’equip tècnic redactor 
del POUM i que han de permetre esdevenir la base a l’hora d’elaborar propostes alternatives en 
fases posteriors de la tramitació.  
 
Així doncs, tal i com ja s’ha apuntat repetidament al llarg del document, l’objectiu últim és donar 
a conèixer a l’equip redactor del POUM totes les aportacions i propostes realitzades en el marc 
del procés participatiu per tal que puguin valorar-les i tenir-les en consideració en el 
desenvolupament dels treballs en curs.  
 
A mode de conclusions, aquest darrer apartat recull, per una banda, aquells temes o aspectes 
que s’han apuntat de manera més repetida i que, per tant, es considera que gaudeixen d’un cert 
consens ciutadà i, per l’altra banda, aquelles qüestions sobre les quals el debat no ha conclòs en 
un punt de vista mínimament consensuat o bé que han generat un debat més contrastat: 
 

Temes de consens: 
 Hi ha una mancança molt clara d’espais verds en el teixit edificat. 

 S’identifiquen diversos espais d’interès ambiental que el POUM hauria de protegir i, més 
enllà d’això, treballar per millorar-ne i potenciar-ne els seus valors, fent-los compatible 
amb el ús social. 

 De manera general es considera que cal condicionar els nous creixements a l’esgotament 
dels espais disponibles, no només pel que fa a sòl pendent de desenvolupar sinó a nivell 
d’habitatges o locals buits i rehabilitables.  

 Es considera important vetllar pel manteniment de la indústria com a activitat econòmica 
d’interès per al desenvolupament futur del municipi, si bé caldria tendir cap a activitats 
de tipologia innovadora i amb major valor afegit. 

 Cal apostar per un model de mobilitat més sostenible que aposti pels desplaçaments a 
peu, en bicicleta i en transport públic en detriment del transport privat motoritzat. Cal, 
però, emprendre actuacions decidides per fer efectiu aquest transvasament modal. 

 Cal resoldre el pas de vehicles pesants per l’interior de la ciutat. 
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Temes no consensuats: 

 Pel que fa a l’activitat comercial, no hi ha un posicionament clar en relació al model pel 
qual cal apostar. Per una banda, hi ha persones favorables a un model basat en un 
comerç local i de proximitat, pensat per anar-hi a comprar a peu. D’altra banda, hi ha 
opinions que reclamen la implantació d’algunes grans superfícies comercials. 

 No hi ha acord en la necessitat de preveure rondes de circumval·lació al municipi, 
mostrant-se opinions contraposades i, en gran part, associades a la postura mostrada 
pel que fa la idoneïtat de preveure nous sòls de creixement. 

 
A banda, cal tenir en compte que alguns dels canals de participació habilitats han permès recollir 
un important nombre d’aportacions que fan referència a peticions específiques de particulars, 
les quals caldrà analitzar de manera individualitzada en el decurs dels treballs d’elaboració del 
POUM per a aprovació inicial.  

A mesura que avancin els treballs d’elaboració del POUM, i dins del marc del procés de 
participació ciutadana, es valorarà la manera com s’han integrat les diverses aportacions 
recollides, especialment aquelles a les quals s’ha fet referència en repetides ocasions, de cara al 
document que es presenti per a l’aprovació inicial.  

Així mateix, convé recordar que al Programa de Participació Ciutadana del POUM d’Olesa de 
Montserrat s’hi relacionen tots els mecanismes participatius que s’activaran en les properes 
fases de la tramitació del POUM i que han de permetran mantenir viu l’escenari de reflexió sobre 
la ciutat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


