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• Instrument per ordenar integralment el 
territori 

• Classifica el sòl 

• Defineix el model urbà 

• Dona pautes de desenvolupament 

• Defineix l’estructura general 



• Determina i preveu indicadors de població, recursos, 
creixement per preservar l'interès públic i fer-ne un ús 
racional del territori. 

• Fa previsions de recursos hídrics i energètics 
• Defineix els sistemes d’espais lliures i equipaments, així 

com l’estructura viaria i també el dotacional d’habitatges si 
s’escau. 

• Mesures per la mobilitat sostenible 
• Preveure els usos admesos i la seva incidència territorial 
• Determina els valors del territori que necessita protecció 
• Criteris de protecció del sòl no urbanitzable 
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2. Procés de participació 
ciutadana 



Què és la participació ciutadana? 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Procés de participació ciutadana 



Elements de participació ciutadana  
 

• Creació d’una WEB específica www.poumolesademontserrat.cat   
 

 

Procés de participació ciutadana 

http://www.poumolesademontserrat.cat/


Elements de participació ciutadana  
 

• Correu electrònic de participació: info@olesademontserrat.cat 

• Mapa digital participatiu on-line: 
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Elements de participació ciutadana  
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3.  Dinàmica de 
participació 



Reflexió individual 
 

3 temes/aspectes que el POUM ha de 
tenir en compte de manera prioritària 
() 
 

2 espais on cal que el POUM actuï () 
 

 

 

 

Dinàmica de participació 

10 min 

 

 

 

 

 

 



Treball en grup 
 

3 taules de debat rotatives per fer aportacions 
sobre 3 temàtiques específiques: 
 

• Mobilitat i transport 

• Model urbà 

• Serveis 
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60 min 
(20’/20’/20’) 
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60 min 
(20’/20’/20’) 

 

 

 

 

 

 

  

  



Posada en comú 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinàmica de participació 

15 min 

 

 

 

 

 

 



4.  Principals aportacions 
rebudes 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Es va demanar una reflexió individual per identificar i recollir 3 
aspectes, de qualsevol temàtica, que es considera que el POUM 
hauria de tenir especialment en compte pel que fa a la seva 
proposta sobre els barris externs al nucli urbà. 

A més, es va demanar als assistents 
que indiquessin 2 aspectes a millorar 
o llocs que no els agraden dels barris 
externs d’Olesa.  

Aquests punts es van assenyalar amb 
un gomet vermell sobre un mapa i 
en una graella es va especificar 
l’aspecte de millora. 

A continuació es presenten les aportacions rebudes en aquesta dinàmica 
individual, agrupades segons la temàtica a què fan referència. 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Principals aportacions en l’àmbit de la MOBILITAT… 
De forma general, la majoria de les aportacions indiquen les dificultats que 
troben els habitants a l’hora d’accedir als barris externs, ja sigui per l’estat dels 
vials o per l’absència d’aquests. A més, no només es troben dificultats a l’hora 
d’accedir amb vehicle privat, sinó que també s’aprecien problemàtiques amb la 
mobilitat a peu des dels barris externs fins al nucli urbà. 

A continuació, s’indiquen les principals aportacions recollides agrupades per barri: 

Mas de les Aigües 

• S’emfatitza en millorar els accessos d’entrada i sortida al barri (C-55): 

• Es proposa eliminar el doble carril de la C-55 per la perillositat 
que comporta. 

• La zona d’accés al Mas de les Aigües coincideix amb una tram 
freqüentat per ciclistes i també vianants. Per aquest motiu es creu 
convenient eliminar el tercer carril de la C-55 i crear un carril bici i de 
vianants, que millori l’accés al Mas de les Aigües i redueixi la 
perillositat d’aquest tram de carretera.  

• S’aprecia que no existeix cap vial que comuniqui el camí privat d’accés 
al Mas de les Aigües des de la carretera amb el riu.  

 

 

 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Principals aportacions en l’àmbit de la MOBILITAT… 
... 

Les Rubiroles  

• Caldria millorar l’accés de la carretera al barri de les Rubiroles. 

• Es suggereix realitzar també un accés pels vianants.  

• S’haurien de millorar les zones on estan ubicades les residències 
d’avis (Residència Sant Agustí), ja que tenen un accés molt difícil. 

Ribes Blaves i Oasis 

• Es comenta la necessitat de millorar tant l’accés principal com el 
secundari del barri de Ribes Blaves.  

• Es reclama fer un accés que pugui connectar Abrera, pel camí del 
suro, fins l’Oasis.  

• És important realitzar una carretera que segueixi el camí de les 
Pujades des d’un dels extrems d’Olesa.  

 

 

 

 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Principals aportacions en l’àmbit de l’HABITATGE i 
el MODEL URBÀ…  

 Hi ha coincidència en què l’administració hauria de considerar i valorar 
els barris externs on els seus habitants hi viuen tot l’any i no utilitzen els 
habitatges com a segones residències. També s’emfatitza en la integració 
urbanística que haurien de tenir els barris externs amb el nucli urbà.  

En aquest aspecte, les principals problemàtiques identificades són: 

Mas de les Aigües 

• Es planteja separar la zona residencial de la zona industrial.  

Les Rubiroles  

• Es suggereix millorar les condicions dels carrers i les voreres, 
sobretot per evitar caigudes de la gent gran.  

Ribes Blaves i Oasis 

• Es té en consideració la discriminació que pateixen certs 
habitatges existents que queden excloses del POUM.  

 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Principals aportacions en l’àmbit dels SERVEIS I 
EQUIPAMENTS… 
Majoritàriament, els usuaris creuen que caldria homogeneïtzar els serveis 
i realitzar les tasques de manteniment corresponents. S’indiquen 
propostes com: la necessitat d’enllumenar els carrers, de sanejar-los i 
crear noves rutes perquè el transport públic tingui en compte els barris 
externs, entre d’altres.  

Les aportacions recollides sobre aquesta temàtica, i concretant segons el 
barri, fan referència a : 

Mas de les Aigües  

• És necessari millorar les infraestructures elèctriques i 
telefòniques.  

• Es proposa establir contenidors per la recollida de residus i per 
la recollida de poda. 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Principals aportacions en l’àmbit dels SERVEIS I 
EQUIPAMENTS… 
... 

Les Rubiroles 

• Es considera una millor dotació de serveis: enllumenat, 
electricitat, línia telefònica, etc.  

• Integració del transport públic dins el barri per així tenir més 
facilitats a l’hora d’accedir al nucli urbà. 

Ribes Blaves i Oasis 

• Es comenta construir equipaments esportius i establir serveis al 
Carrer Pi de l’Oasis.  

• Caldria millorar l’enllumenat i els vials del barri de Ribes Blaves.  

• S’hauria de millorar el transport públic amb una freqüència de 
trajectes més elevada. 

 

 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Altres aportacions recollides… 
Es recullen les següents aportacions: 

Mas de les Aigües  

• Es creu en la possibilitat de protegir zones en perill i/o zones 
crítiques. 

• Es preveu un escenari conflictiu en què si finalment es crea el 
passeig fluvial del riu Llobregat, hi haurien problemes 
d’accessos no autoritzats i problemes de seguretat a les cases 
més properes al riu.  

• Es comenta la intenció de segregar els terrenys de la comunitat 
del PEMU com a terreny no urbanitzable.    

Ribes Blaves i Oasis 

• Es proposa crear instal·lacions d’autosuficiència hídrica, 
aprofitant les aigües de la pluja i evitant fer més claveguerams.  

• Es considera la construcció d’un heliport per donar suport en 
cas d’emergències.   

 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Situació dels ASPECTES A MILLORAR del barri extern del 
MAS DE LES AIGÜES  

  
 

3 

5 

1 

4 

2 

1. Millora de l’accés d’entrada 
des de la C-55.  

2. Entre el número 16 i 17 del 
cadastre, s’indica un camí que 
no està representat i que 
afecta a una finca privada.  

3. Seguretat del camí fluvial, tot 
respectant la propietat privada 
de les cases de la Ribera.  

4. Separació dels usos industrials 
respecte els usos residencials. 

5. Protecció de les zones fràgils 
del barri.  

 
 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Situació dels ASPECTES A MILLORAR del barri extern de les 
RUBIROLES  

 

1 

6 

3 

4 

2 

5 

1. Posar un senyal limitant de 
velocitat i crear un passeig 
per a vianants. 

2. Millorar l’accés d’entrada a les 
Rubiroles des de Cal Vicentó. 
Camí de terra sense 
pavimentar. 

3. Mal estat del cablejat elèctric 
ja que els arbres s’hi recolzen.   

4. Absència d’enllumenat públic. 
5. Despreniment d’un mur que 

ha reduït el pas per la 
carretera. 

6. Perillositat en l’accés per 
manca de visibilitat.  

 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Situació dels ASPECTES A MILLORAR del barri extern de 
RIBES BLAVES I OASIS  

 

3 

5 

1 
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1. L’accés al barri de Ribes Blaves 
per la B-121, presenta 
perillositat a causa de 
deficiències en el paviment i 
la divisió d’aquest per part de 
terra esllavissada.  

2. Perillositat de vials sense 
il·luminació. 

3. Arreglar el camí secundari fins 
a Ribes Blaves; camí mal 
pavimentat. 

4. Proposta per ubicar un 
equipament, concretament 
un heliport.  



DINÀMICA DE GRUP 

La dinàmica de grup va consistir en formular aportacions en relació a tres 
temàtiques: mobilitat i transport, model urbà i els serveis, per tal que el 
POUM les pugui tenir en compte en la proposta dels barris externs. 

A continuació es recullen les principals aportacions obtingudes en relació a les 
tres temàtiques: 



APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 

MOBILITAT, ACCESSIBILITAT I TRANSPORT (I) 

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 

•Es mostra interès en la resolució 
de la problemàtica de l’entrada a 
Ribes Blaves per la carretera de 
Viladecavalls, ja que un carril 
porta tallat 2 anys i sovint hi ha 
excessos de velocitat. 

•Els horaris dels busos urbans de 
Ribes Blaves no coincideixen amb 
els horaris escolars, sobretot dels 
instituts on tenen més afluència.  

•Es demana la creació d’un carril 
bici que comuniqui el nucli urbà 
amb el Mas de les Aigües, que 
alhora serà d’utilitat pública 
general.  

 

•Es considera perillós pels 
vianants i les bicis el tram des de 
la benzinera fins la Puda. 

•Caldria crear un vial per a 
vianants en el tram contingut 
entre c/Francesc Munné fins 
c/Rubiroles, ja que no hi ha cap 
pas i el recorregut és perillós.  

•Cal arreglar la cruïlla del 
c/Rubiroles amb la carretera, ja 
que hi ha una pèssima visibilitat.  

 

•Es suggereix crear un projecte 
per conscienciar sobre la 
importància d’ampliar la vorera 
que arriba fins a Can Vinyals des 
del Mas de les Aigües. 

• S’indica que cal millorar la 
connexió amb els polígons 
industrials per mitjà del transport 
públic.  

•Es coincideix en col·locar miralls a 
les cruïlles que uneixen els barris 
externs amb les carreteres, per 
tal d’evitar riscos i reduir la 
perillositat.  

 



APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 

•Caldria millorar l’accés al Mas de 
les aigües:  

•Es proposa prohibir 
l’aparcament a la zona 
d’entrada de la Puda i ubicar-
lo més endavant on hi ha 
espai suficient.  Actualment, 
els veïns del Mas de les 
Aigües han d’utilitzar aquesta 
entrada per poder fer un 
canvi de sentit per accedir al 
barri, si hi ha cotxes aparcats 
es fa impossible donar la 
volta. 

•Caldria també limitar la 
velocitat en aquest punt. 

•Es proposa col·locar un semàfor, 
un pas de vianants elevat i 
bandes rugoses dins el barri de 
les Rubiroles, per tal que els 
vehicles redueixin la velocitat. 

 

•Cal un estudi del trànsit en els 
barris externs amb la intenció de 
millorar la seva fluïdesa. 

 

MOBILITAT, ACCESSIBILITAT I TRANSPORT (II) 



APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 

MODEL URBÀ 

GRUP 2 GRUP 3  GRUP 1 

•Es proposa la segregació del 
PEMU als terrenys pertanyents a 
la Comunitat Minera Olesana del 
Mas de les Aigües.  

•Es troba consens a l’hora de 
cedir menys terrenys dels barris 
externs a zones verdes.  

•Es fa notar la incertesa sobre els 
terrenys en els quals estan 
ubicats els barris externs. Tot i 
ser sòl urbà consolidat, no tenen 
els serveis bàsics. 

• S’indica el mal estat del 
paviment i, sobretot, de les 
zones amb absència de voreres.  

 

 

• S’haurien de fer actuacions per 
part de l’administració per tal de 
tenir informació i poder 
legalitzar, ordenar i distribuir els 
terrenys, les parcel·les, etc.  

•Es necessari prendre mesures 
per actuar sobre els ocupes que 
viuen en algunes cases de Ribes 
Blaves i garantir la protecció dels 
propietaris.  

•Es suggereix crear una normativa 
que impedeixi edificar més de 
tres alçades, per tal de tenir 
barris homogenis amb cases 
unifamiliars i obertes.  

•Es comenta crear una normativa 
per regular el soroll dels barris 
externs de Ribes Blaves i Oasis, 
ja que hi ha problemes amb els 
gossos, les eines de treball del 
camp, etc.  

• S’aprecia la voluntat de 
regularitzar l’edificació de 
barraques al barri de l’Oasis. 

•Es demana que el camí fluvial 
del Llobregat no passi per les 
finques privades, seguint la 
recomanació per part de la 
Comunitat de Propietaris del 
Mas de les Aigües. Es creu 
convenient que aquest passi pel 
camí antic, el camí de l’oli i el 
camí privat del Mas.  



APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 

SERVEIS (I) 

GRUP 3 GRUP 1 GRUP 2 

• S’incideix en millorar les 
condicions dels serveis bàsics 
com: l’enllumenat, el gas, la línia 
telefònica i elèctrica i la 
pavimentació dels carrers i el 
clavegueram.  

• Es fa especial menció en la 
importància de sanejar les 
aigües residuals al Mas de 
les Aigües. 

•Es fa notar la necessitat de 
millorar la gestió i la ubicació 
dels contenidors de residus al 
Mas de les Aigües i a les 
Rubiroles. 

•Es suggereix elevar el número de 
fonts públiques aprofitant el pas 
del recorregut del camí de 
Santiago.  

•Caldria millorar el servei de 
recollida de Poda als barris 
externs. 

 

•Hi ha consens en millorar la zona 
viària entre la Puda i les Cases 
Blanques. 

• Es preveu que amb la 
consolidació del pla sobre la 
C-55, hi hagi una millora dels 
accessos al barri extern del 
Mas de les Aigües.  

• S’indica que el passeig fluvial 
s’hauria de construir 
paral·lelament al camí de les 
Carpes i disposar d’enllumenat 
solar.  



APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 

SERVEIS (II) 

GRUP 3 GRUP 1 GRUP 2 

•Es troba unanimitat en el 
soterrament del cablejat que 
queda penjant pels carrers dels 
barris, incrementant la 
perillositat d’aquests. 

•Es necessiten serveis mèdics 
amb més hores i amb una 
freqüència més elevada. 
Possibilitat de crear algun espai 
de consultori mèdic a Oasis o 
Ribes Blaves. 

•En cas de descentralitzar el CAP, 
es proposa ubicar-lo a la zona de 
“la Central” per donar més 
servei als usuaris de Ribes Blaves 
i Oasis.  

 

•Es comenta la implementació de 
parcs de salut a tots els barris 
externs. 

• Es proposa posar aparells de 
mobilitat articular en el camí 
dels passejos per a vianants.  

 

•Es considera essencial donar a 
conèixer el pla d’actuació en cas 
d’accident de la zona industrial 
de la KAO, en la que s’hi duen a 
terme activitats químiques. 



IMATGES DE LA SESSIÓ 



Gràcies per la vostra 
participació 

Laura Llavina 
laurallavina@lavola.com  
 
Montse Vila 
mvila@lavola.com 
 
www.lavola.com 
@Lavola1981 
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