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• Infraestructures territorials 

• Accessos a Olesa de Montserrat 

• Connexions 

– Parc fluvial 

– Barrera viària i ferroviària 

CONNEXIONS I ACCESSIBILITAT 

 



Infraestructures territorials - ferroviari 

 

Planejament supramunicipal 

FCG R5/S4/R50  

Línia orbital ferroviaria 

Eix transversal ferroviari 



Infraestructures territorials - viari 

 

Planejament supramunicipal 

Carretera a Manresa C-55 

Autovia del nord-est A-2 

Quart cinturó B-40 

Autopista de Montserrat C-16 

Carretera a Abrera C-55 

Carretera a Esparraguera C-1414 

Carretera a Martorell BV-1201 

Carretera a Terrassa B-120 

Carretera a Terrassa B-120 

Carretera a Vacarisses B-121 



Infraestructures territorials - viari 

 

Projectes en curs i xarxes proposades 



• Infraestructures territorials 

• Accessos a Olesa de Montserrat 

• Connexions 

– Parc fluvial 

– Barrera viària i ferroviària 

CONNEXIONS I ACCESSIBILITAT 

 



Accessos  

 
- Accés desde la C-55 i Esparraguera. 

- Accés desde la C-55 i Abrera. 

- Accés desde carretera de Martorell. 

- Carretera a Terrassa. 

- Connexió amb Ribes Blaves 

 

 

 

 

 

Projectes en curs i xarxes proposades 



1.- Permet accés des de la C-55. 
2.- Permet canvi de sentit. 
3.- Incorporació als carrils laterals.  
4.- Permet accés des de Esparraguera. 
5.- Permet accés al polígon de la Flora. 
6.- Permet accés al polígon de serveis.  

Manresa 

Martorell 

1.- Permet accés des de la C-55. 
2.- Permet canvi de sentit. 
3.- Incorporació als carrils laterals. 
4.- Permet accés des de Abrera. 
5.- Permet accés Càtex-Molí. 
 

Manresa 

Martorell 

Abrera 

Esparraguera 



1.- Permet accés des de la C-55. 
2.- Permet canvi de sentit. 
3.- Accés als carrils laterals.  
4.- Accés al cementiri. 

1.- Accés des de la B-120 a Collet de Sant Joan.  

Manresa 

Martorell 

Terrassa 



• Infraestructures territorials 

• Accessos a Olesa de Montserrat 

• Connexions 

– Parc fluvial 

– Barrera viària i ferroviària 

CONNEXIONS I ACCESSIBILITAT 

 



Connexions parc fluvial  

 

- Accessos parc fluvial 

 



• Infraestructures territorials 

• Accesos 

• Connexions 

– Parc fluvial 

– Barrera viària i ferroviària 

CONNEXIONS I ACCESSIBILITAT 

 



Connexions parc fluvial  

 

- Impideix creixement i un front digne d’Olesa. 

- Mala connectivitat amb sector de serveis. 

- Mala connexió entre la vila i el parc fluvial. 

 



Barrera viària i ferroviària – Opció soterrament ferroviari 

 

- Millor connectivitat.  

- Final amb sector de serveis. 

- Continuïtat Passeig del Progrés i altres.  

- Millor connexió entre la vila i el parc fluvial. 

 



Barrera viària i ferroviària – modificació recorregut ferroviari  

 

- Millor connectivitat.  

- Final amb sector de serveis. 

- Continuïtat Passeig del Progrés i altres.  

- Millor connexió entre la vila i el parc fluvial. 

 



moltes gràcies 

AFAC-GRV 
Febrer 2018 



3. Procés de participació 
ciutadana 



Què és la participació ciutadana? 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Procés de participació ciutadana 



Elements de participació 

• Web del POUM:   www.poumolesademontserrat.cat 

• Bústia ciutadana 

• Mapa participatiu on-line 

• Concertació entrevista amb l’equip redactor 

• Documentació: 

• Informes de retorn tallers participació (Fase prèvia Avanç de Pla) 

• Memòria i plànols Avanç de Pla 

 

• Correu electrònic:   info@olesademontserrat.cat 

• Twitter:   #poumolesa 

 

Procés de participació ciutadana 
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 Tallers: 
• Benestar social 
• Polígons industrials 
• Nucli urbà 
• Equipaments 
• Nucli antic 
• Barris externs nucli urbà 
• Model urbà 

 Entrevistes 

 Debats centres educatius 

 Web, bústia, mapa 
interactiu, etc. 

PARTICIPACIÓ  
gener, febrer i març 2018 

Procés de participació ciutadana 

Fases: 

 Tallers: 
• Nucli antic i barris part alta 
• Nucli urbà 
• Polígons industrials 
• Connexions i accessibilitat 
• Barris externs al nucli urbà 
• Sòl no urbanitzable 



6 tallers de participació: 

Procés de participació ciutadana 



4.  Dinàmica de 
participació 



Treball en grup 
 

3 temes de debat 
 

 

 

 

 

 

 

60 min 

 

 

 

 

 

 

Dinàmica de participació 

1) Les connexions de la vila (itineraris i accessos) 

 

2) Les connexions cap al parc fluvial 
 

3)    La barrera viaria i ferroviària 



Treball en grup 
 

3 temes de debat 
 

 

 

 

 

 

 

Dinàmica de participació 

1) Les connexions de la vila (itineraris i accessos) 

 
 

• Diagnosi dels itineraris més habituals 
 
 
• Valoració de les propostes en relació als accessos 



Treball en grup 
 

3 temes de debat 
 

 

 

 

 

 

 

Dinàmica de participació 

2) Les connexions cap al parc fluvial 
 

• Diagnosi dels itineraris més habituals 
 
 



Treball en grup 
 

3 temes de debat 
 

 

 

 

 

 

 

Dinàmica de participació 

3)    La barrera viaria i ferroviària 
 

• Valoració de les alternatives plantejades 
 
 



5.  Principals aportacions 
rebudes 



DINÀMICA GRUPAL 

Donat el nombre d’assistents, finalment es va realitzar una única taula de 
treball on es van posar a debat les tres temàtiques proposades: 
 

• Connexions amb la vila 

• Connexions amb el parc fluvial 

• Barrera viaria i ferroviària 

 

 

 

En la dinàmica de grup es va 
generar debat entorn les 
propostes i alternatives 
presentades i es va comptar 
amb aclariments i aportacions 
per part dels representants de 
l’equip redactor del POUM. 



Pel que fa a la mobilitat i els accessos cap a la zona de la vila, es van plantejar les 
següents qüestions: 

• Quins són els itineraris més habituals per accedir per la vila? Com els valoreu? 

• Considereu que queden ben resolts els accessos a la vila? En cas negatiu, quines 
propostes de millora faríeu? 

o (1) Accés des de la C-55 i Esparraguera 

o (2) Accés des de la C-55 i Abrera 

o (3) Accés des de la carretera de Martorell 

o (4) Accés des de la carretera a Terrassa 

 

 

 

• Altres aspectes relacionats amb la mobilitat motoritzada: aparcament, accés en transport 
públic,...) 

• Altres propostes de millora (seguretat viària, entorns segurs,...) 

DINÀMICA DE GRUP 

Connexions amb la VILA  

3 
2 

1 
4 



• Es valora positivament la proposta d’accessos, especialment pel que fa als entorns 
industrials que actualment presenten deficiències considerables.  

• Es valora positivament el nus proposat a la zona de la carretera de les carpes perquè 
permetria una connexió ràpida cap a Terrassa i, alhora, s’opina que permetria la 
descongestió del trànsit intern de la vila. 

DINÀMICA DE GRUP 

Connexions amb la VILA 
Aportacions recollides 



Pel que fa a l’accessibilitat a la zona del riu, es van plantejar les següents qüestions: 

• Quins són els itineraris més habituals per accedir a la zona del parc fluvial? Com els 
valoreu? 

• Considereu que queden ben resolts els accessos a la zona fluvial? En cas negatiu, quines 
propostes de millora faríeu? 

DINÀMICA DE GRUP 

Connexions amb el PARC FLUVIAL 



• S’indiquen diversos itineraris habituals per accedir a la zona del riu, amb mancances 
diverses: 

o Camí de Vilapou: cal arranjar-lo com a camí i com a zona verda ja que actualment  
és un entorn ple de canya i matolls 

o Camí de la Puda: presenta una elevada perillositat però l’utilitza molta gent.  

o Camí de l’Areny del Molí 

• En relació als punts d’accés a la zona fluvial que es proposen al POUM, es valoren 
positivament amb algunes puntualitzacions: 

o Caldria evitar passar pel mig del polígon de Càtex ja que no és una zona ben 
preparada per funcionar com a accés a un itinerari (no hi ha vorera, no hi ha 
aparcament proper,...). 

 

DINÀMICA DE GRUP 

Connexions amb el PARC FLUVIAL 
Aportacions recollides 

Es proposen accessos alternatius (marcats en 
vermell) que es considera que podrien resultar 
amables i més tenint en compte la proposta de 
desenvolupament que es planteja en els terrenys 
situats just al nord de la carretera C-55. 



o Caldria preveure  la recuperació de la Palanca, que connectava amb Can Sedó. Com 
a mínim a nivell de patrimoni històric, tot i que també seria molt interessant des del 
punt de vista del senderisme i, per tant, en termes de connexió.  

 

DINÀMICA DE GRUP 

Connexions amb el PARC FLUVIAL 
Aportacions recollides 

• Hi ha consens en la proposta de plantejar un itinerari a mode d’anella que encerclés el 
nucli d’Olesa i permetés apropar la zona fluvial amb tota la zona d’interès natural situada 
al nord. Caldria una bona senyalització i resoldre trams que actualment ara queden 
tallats. Permetria connectar amb l’anomenada ruta del colesterol. 

• Es demana un aclariment en relació a la previsió d’enllaç de la carretera de les Carpes 
amb la carretera C-55, que afecta a uns terrenys particulars. Des de l’equip redactor es 
respon que es tracta d’una afecció de planejament territorial que s’està tramitant (en 
aquest cas el Pla Director Urbanístic d’Infraestructures de la Ròtula Martorell-Abrera). 
Previsiblement es donarà més pes a la carretera que empalma amb la C-55, fet que 
afectaria al terreny esmentat.  



Es demanava als assistents justificar per quina ALTERNATIVA consideren que s’ha de 
decantar el POUM per tal de resoldre l’actual doble barrera: 

 

• Alternativa 1: Soterrament de la línia ferroviària 

• Alternativa 2: Modificació del recorregut de la línia ferroviària 

 

DINÀMICA DE GRUP 

Barrera VIARIA i FERROVIÀRIA 



• Hi ha consens clar en què la opció més favorable és la modificació del traçat de l’actual 
via de tren per diversos motius 

o El soterrament es considera que comportaria uns costos molt més elevats, 
considerant-se inviable econòmicament. A banda, hi ha certa inquietud en què el 
soterrament impliqui permetre aprofitaments urbanístics innecessaris enfront de la 
potenciació de serveis, equipaments,... 

o El soterrament comportarà que, encara que sigui de manera provisional, es 
construeixi un tram ferroviari mentre duren les tasques de soterrament (cost afegit 
per crear un nou tram que finalment no s’utilitzarà). 

o El soterrament no permet eliminar l’actual barrera perquè segueix existint la 
carretera. 

o El desviament pren sentit i coherència en cas que la zona intersticial resulti atractiva 
(podria funcionar com a pulmonet per a l’Eixample, on hi ha una clara mancança de 
dotació d’espais lliures).  

o El fet de desviar la via del tren permetrà que l’efecte barrera s’unifiqui en un sol 
corredor (tren + carretera). Cal tenir en compte que la barrera serà força ampla.  

DINÀMICA DE GRUP 

Barrera VIARIA i FERROVIÀRIA 
Aportacions recollides 



• Altres aspectes compartits en relació a les propostes sobre la doble barrera: 

o Caldria preveure passos soterrats com a solució temporal (però que no impossibilita 
la solució final desitjada), tenint en compte que és un àmbit de “façana” de poble. 
Aquests passos haurien de ser amigables per tal d’afavorir-ne l’ús (com a exemple 
de pas poc amigable s’esmenta el pas del cementiri, el qual provoca sensació 
d’inseguretat desincentivant-ne l’ús).  

o El perllongament del Passeig del Progrés (amb una certa desviació per evitar que 
desemboqui directament al polígon industrial) es considera com la opció desitjable 
per accedir des de l’Eixample a la nova zona que quedaria accessible gràcies al 
desviament de la via.  

 

DINÀMICA DE GRUP 

Barrera VIARIA i FERROVIÀRIA 
Aportacions recollides 



• Es valora molt positivament la proposta de demanar que la nova estació de la Línia 
Orbital Ferroviària es situï més propera a Olesa: 

o És la opció més lògica 

o Permetria connectar amb les línies que ofereix Martorell 

o Evitaria que els/les olesans/es hagin d’agafar el vehicle privat, fomentant l’ús de 
transport públic. 

o Els habitants d’Esparraguera de manera natural ja tendeixen a anar cap a Martorell. 
En qualsevol cas, la opció que actualment es contempla ja requereix que els 
habitants d’Esparraguera hagin d’accedir a l’estació amb algun altre mode de 
transport.  

DINÀMICA DE GRUP 

ALTRES TEMES 
Aportacions recollides 

Esparraguera 
Olesa de M. 

Martorell 

Estació 
actualment 

prevista 

Proposta nova 
estació 
(POUM) 



• Actualment es fa més ús de la RENFE per diversos motius: 

o Major freqüència 

o Menor temps de desplaçament 

o Té més opcions de destinació (no només Plaça Espanya) 

 

• S’obre un petit debat en relació a què cal fer amb el telefèric, sense una conclusió 
concreta. 

 

DINÀMICA DE GRUP 

ALTRES TEMES 
Aportacions recollides 



IMATGES DE LA SESSIÓ 



Gràcies per la vostra 
participació 

Equip redactor AFAC-GRV: 
Amador Ferrer (AFAC_arquitectura i ciutat) 

 
 
Equip participació Lavola: 

Cristina Marteles 
Mar Vives 

mailto:vives@lavola.com

