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1.  Presentació del 
POUM 



PPC POUM Olesa de Montserrat 
• Que és el POUM? 

• Emmarcament territorial 

• Creixement urbà 

• Planejament urbanístic 

• Anàlisi DAFO 

• Diagnòstic urbanístic 

 

 





• 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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3.  Dinàmica de 
participació 



Reflexió individual 
 

Com t’agradaria que fos Olesa 
de Montserrat d’aquí a 20 

anys? 
 

       (3 titulars/frases curtes) 
 

 

 

Dinàmica de participació 

10 min 

 

 

 

 

 

 



Treball en grup 
 

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

• Mobilitat 

• Espais lliures 

• Activitats econòmiques 

 

 

 

 

Dinàmica de participació 

60 min 
(25’/20’/15’) 

 

 

 

 

 

 

  



Posada en comú 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinàmica de participació 

15 min 

 

 

 

 

 

 



4.  Principals aportacions 
rebudes 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

En la primera part de la dinàmica de participació es va demanar 
una reflexió individual de caràcter general sobre el futur 
desitjat per Olesa. 

Per fer-ho possible, es van repartir graelles en les que els 
usuaris havien d’escriure tres titulars per respondre a la qüestió 
plantejada. 

A continuació es mostra una síntesi dels resultats obtinguts.  

❶ 

❷ 

❸ 

Com t’agradaria que fos Olesa de Montserrat d’aquí a 20 anys? 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Principals aportacions… 

De manera general, en les aportacions s’indica la dificultat que tenen els 
habitants a l’hora de moure’s per Olesa, sobretot quan es va a peu. A 
més, s’exposa la voluntat de fer un planejament que incrementi els espais 
verds al nucli urbà, que millori la imatge del municipi i que proposi 
actuacions per incentivar econòmicament el municipi. 

 

En l’àmbit de la MOBILITAT: 

• Es demana que Olesa compti amb més zones d’ús preferent per a 
vianants. 

• Es considera necessari optimitzar la mobilitat perquè sigui 
sostenible. 

• Es proposa la creació de circuits per vianants i per bicicletes que 
recorrin tot el poble. 

• Caldria una via que faciliti l’accés al riu.  

 

 

 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Principals aportacions… 

En l’àmbit AMBIENTAL: 

• Es reclama preveure més zones verdes, sobretot en el nucli urbà del 
municipi. 

• S’esmenta la necessitat d’augmentar la sostenibilitat ambiental en 
cadascuna de les actuacions que es realitzen al municipi per part de 
l’administració. 

En l’àmbit del MODEL URBÀ: 

• Es demana fer d’Olesa un municipi sense barreres arquitectòniques. 

• Es demana treballar per un municipi més acollidor i agradable, tant 
pels habitants com per la gent visitant. 

• Es necessita que Olesa i la seva administració sigui més propera a la 
ciutadania.  

• Es fa notar la intenció de que Olesa sigui més activa i dinàmica.  

 

 

 



DINÀMICA DE GRUP 

La dinàmica de grup va consistir en formular aportacions per tal que el 
POUM les pugui tenir en compte en la proposta pel model urbà, en 
relació a tres temàtiques: mobilitat i transport, espais lliures i activitats 
econòmiques. 

A mode orientatiu, es van posar sobre la taula algunes qüestions concretes 
referides a cada àmbit temàtic: 



MOBILITAT I 
ACCESSIBILITAT 

• Quins elements infraestructurals suposen una barrera/dificultat per accedir al poble o a 
l’entorn? 
• Seria una bona opció soterrar el tram central del carrilet? 
• Utilitzeu el transport públic sovint? En cas negatiu, per quin motiu? 
• Quines dificultats hi ha per desplaçar-se dins del poble? 
• Quines parts del poble considereu menys accessibles? Per quin motiu? 
• Quins itineraris a peu es poden millorar? 
• Quins itineraris en bicicleta poden implantar-se? 

ESPAIS LLIURES 

• Què caldria millorar del parc municipal central? 
• Creieu que l’oferta de parcs i jardins urbans és suficient? 
• Quins barris necessiten més zones verdes? 
• On situaríeu els possibles nous parcs o jardins urbans? 
• Coneixeu el projecte del Parc fluvial del Llobregat (Vies Blaves)? Què en penseu? 
• Quins creieu que són els millors itineraris per accedir a la zona del riu? 
• Quines actuacions de millora són necessàries en aquests itineraris? 
• Quins equipaments o activitats us agradaria que es situessin a la zona del parc fluvial? 

ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 

• Quin creieu que és, avui, el punt o espai central del poble? 
• Cal un eix o espai central estructurador i representatiu al centre urbà? 
• Cal reforçar els eixos comercials? Quins? Com? (voreres, mobiliari, aparcament,..) 
• Caldria preveure un eix comercial amb prioritat per vianants? On? 
• Són convenients els grans espais comercials al nucli urbà o prop del mateix? 
• Considereu que cal donar a conèixer Olesa més enllà de la Passió? (casc antic, patrimoni 
arquitectònic i natural,...) Quines accions es podrien proposar? 
• Creieu que cal augmentar l’oferta hotelera i, en general, l’oferta de serveis lligats al turisme? 
• Quines accions es podrien emprendre per fomentar els visitants als parcs naturals? 

DINÀMICA DE GRUP 



A continuació es recullen les principals aportacions obtingudes en 
relació a aquestes qüestions indicatives així com a altres temes 
que els assistents hagin considerat d’interès: 

MOBILITAT I ACCESSIBILITAT 

ESPAIS LLIURES 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES  

DINÀMICA DE GRUP 



MOBILITAT, ACCESSIBILITAT I TRANSPORT  

• S’indica que l’estructura viària genera taps (especialment des del C/Anselm Clavé fins Cal Vicentó). En relació 
amb això, es considera que l’estructura urbana a mode d’eixample té molt potencial que no s’aprofita a nivell 
d’afavorir una mobilitat fluida. Com a propostes concretes per abordar aquesta situació es proposa: 

•  Realitzar un estudi dels sentits de circulació actuals per poder resoldre problemes d'embussos. S’indica 
que la proposta de fer de l’Avinguda Francesc Macià una via de sentit únic comportaria tallar la Rambla i 
això genera preocupació en quant a els possibles embussos i als conflictes vehicle/vianant. 

• Es considera d’interès fer una franja per a vianants que coincideixi amb l’eix comercial al tram central del 
C/Anselm Clavé. Tot i això es fan notar les dificultats d’aquesta proposta en tant que es tracta d’una via de 
circulació important que facilita la mobilitat en cotxe i l’existència d’un tram en què s’estreny. Per fer front a 
aquestes dificultats es proposa: 

• Optar per un tipus d’urbanització a mode de plataforma única, 

• Preveure una circumval·lació nord: tot i que no hi ha acord complert en relació a per on cal fer passar el 
traçat d’aquesta ronda. Per una banda, es considera adequat que aquesta nova infraestructura esdevingui 
el límit de l’extensió urbana i que, per tant, s’executi a certa distància cap al nord respecte l’actual teixit 
construït. Per contra, hi ha opinions favorables a que aquesta possible ronda ressegueixi el perfil urbà 
actual per tal de minimitzar la intrusió al medi. Com a solució intermèdia i a més curt termini, es reclama 
obrir el Carrer Mestre Joan Llongueres.  

APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 



MOBILITAT, ACCESSIBILITAT I TRANSPORT  

• Es considera que cal repensar les zones d’aparcament existents en el sentit de: 

• Treure l’aparcament dels carrers per fer les voreres més amples (concretament es reclama treure 
aparcament de la Plaça de Vendre ja que dificulta la circulació), 

• Crear bosses d’aparcament, si bé no hi ha acord sobre si aquestes han de ser centrals o perifèriques. 

• En relació a la mobilitat en bicicleta: 

• Es valora positivament el fet de fer passar les bicicletes pels carrers de poca circulació,  

• Es reclama la necessitat de concebre la infraestructura per a la bicicleta a mode de xarxa i en forma de 
carrils bici aïllats, 

• Es fa notar la perillositat de la carretera de les Carpes, molt utilitzada per ciclistes que van cap a 
Montserrat/Monistrol, 

• Es proposa preveure un un carril bici que es bifurqui a Can Soler, pujant per C/Vall d’Aran i arribant a la 
muntanya. 

• Es proposen altres actuacions de caràcter específic: 

• Previsió de passos subterranis per travessar la via del tren, 

• Previsió d’un camí per a la gent que va al cementiri, 

• Eliminar les “orelles” que hi ha en alguns xamfrans. 

 

APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 



APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 

ESPAIS LLIURES 

• Es considera que hi ha un a manca de places “verdes” (enjardinades o mínimament naturalitzades) respecte la 
quantitat de places de ciment que hi ha al municipi, fet que permetria “oxigenar” la ciutat construïda. A tal 
efecte es proposen ubicacions per a possibles zones verdes: 

• Zona d’horts de la riera, 

• Cal Candi, 

• Casc antic (riera). 

• Es valora positivament la proposta de punts de connexió a peu amb la zona del riu. En relació amb l’espai 
fluvial, es recullen les següents aportacions: 

• Es considera que hi ha una manca de connexió cap a la Puda, 

• Es suggereix connectar la zona del cementiri vell amb el camí del riu.  

• Es proposa fer del riu una zona de divulgació històrica-natural.  

• Es considera interessant el fet d’incrementar les activitats lúdiques al riu (instal·lació de barques, 
piragües, etc.), compatibilitzant-ho amb les activitats pesqueres que s’hi realitzen.  

• Es recomana millorar estèticament les entrades del poble, com per exemple l’entrada de la Puda on ja no hi 
queden les tradicionals fileres de plataners i únicament s’hi troben bardisses.  



APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 

ESPAIS LLIURES 

• En relació al patrimoni natural de terme municipal, es recullen diverses aportacions 

• Proposta d’ampliar el Parc Natural de Montserrat per a que inclogui espais de valor com ara la Lloreda 
del Torrent del Reganer,  

• Necessitat de conservar la plana agrícola que s’estén sobretot pel nord del municipi, 

• Potenciar el valor del patrimoni geològic. En concret, es proposa una actuació específica en l’aflorament 
de Ribes Blaves que permeti oferir un punt d’observació adequat d’aquest espai. 

 



APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

• Es considera prioritari optar per un model de petit comerç de proximitat, tenint en compte que ja 
existeixen grans superfícies comercials a prop (com el centre comercial d’Abrera).  En concret, es 
proposa potenciar el petit comerç al c/Anselm Clavé, fomentant el pas de vianants. 

• Es proposa aprofitar les vies laterals de la carretera C-55, per establir-hi certs negocis que requereixen 
espai però no necessiten centralitat (com per exemple un Garden). 

• En relació a l’activitat turística, es considera que seria interessant que s’hi apostés, tenint en compte 
que: 

• Es proposa ubicar un hotel al C/Sor Lucia, ja que hi ha pisos buits que es podien aprofitar i 
convertir-los sense necessitat de construir més. 

• Caldria obrir un allotjament turístic de tipus alberg o similars per atraure a turistes joves. Es 
considera que Olesa hauria d’apostar per un turisme assequible que pugui aprofitar l’atractiu 
natural de l’entorn però ser competent tenint en compte la proximitat de Barcelona. Es proposa 
ubicar l’alberg a l’actual edifici de l’escorxador. En relació amb això, si es vol aprofitar la 
complementarietat amb l’atractiu natural de l’entorn, caldria potenciar els itineraris de 
muntanya. 



APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 

ALTRES ASPECTES ESPECÍFICS 

• Es considera molt importat que es tinguin en compte les projeccions demogràfiques a l’hora de 
preveure els futurs serveis (pisos tutelats, residències, etc) per a gent gran en escenaris futurs. 

• A Oasis es troben solars en desús que podrien ser utilitzats per ubicar-hi basses d’aigua pels bombers. 
Preocupa el fet que sigui un barri amb un únic accés, fet que podria ser perillós en el cas que hi hagués 
un incendi.  



APORTACIONS EN MAPA. Àrees d’interès  

Proposta sobre la ubicació de la Ronda Nord 

Millora de l’aflorament geològic de Ribes Blaves 

Possible localització de l’hotel 

Localització de la bassa d’aigua  

APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 
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