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• Instrument per ordenar integralment el 
territori

• Classifica el sòl
• Defineix el model urbà• 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.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



El tràmit administratiu
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Equipaments en sòl no qualificat





PPC POUM Olesa de Montserrat

• Que és el POUM?
• Cultura
• Esports
• Escolars• Escolars
• Altres









PPC POUM Olesa de Montserrat

• Que és el POUM?
• Cultura
• Esports
• Escolars• Escolars
• Altres









PPC POUM Olesa de Montserrat

• Que és el POUM?
• Cultura
• Esports
• Escolars• Escolars
• Altres









PPC POUM Olesa de Montserrat

• Que és el POUM?
• Cultura
• Esports
• Escolars• Escolars
• Altres



AFAC-GRVAFAC-GRV
abril 2017



2. Procés de participació 
ciutadana



Què és la participació ciutadana?

Procés de participació ciutadana

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA



Elements de participació ciutadana 

• Creació d’una WEB específica www.poumolesademontserrat.cat
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Elements de participació ciutadana 

• Correu electrònic de participació: info@olesademontserrat.cat
• Mapa digital participatiu on-line:

Procés de participació ciutadana



Elements de participació ciutadana 

Procés de participació ciutadana



3. Dinàmica de 
participació



Reflexió individual

• Ús dels equipaments municipals

5 min

Dinàmica de participació



Treball en grup
• Equipaments i 
• Oportunitats de formació del municipi

85 min

Dinàmica de participació

•Exposició opinions i propostes consensuades



4. Principals aportacions 
rebudes



DINÀMICA INDIVIDUAL

En la primera part de la dinàmica de participació es va demanar
una reflexió individual en relació a l’ús que els assistents fan de
cadascun dels equipaments municipals.
Per fer-ho possible, es va repartir una graella amb diferents
preguntes que un cop omplerta, servirà per conèixer més
àmpliament els equipaments descrits.

A continuació es mostra una síntesi dels resultats obtinguts.

QUIN 
EQUIPAMENT

UTILITZES?

QUIN ÚS 
EN FAS?

FREQÜÈNCIA

COM T’HI DESPLACES: 
A PEU, EN BICI, EN 

TRANSPORT PÚBLIC O 
EN COTXE?

TEMPS DELS 
DESPLAÇAMENTS

OBSERVACIONS



DINÀMICA INDIVIDUAL

Els assistents a la sessió coincideixen en assenyalar que els equipaments
que utilitzen a nivell personal de forma més habitual són: La Biblioteca, el
Centre d’Atenció Primària (CAP), l’Auditori i Escola de Música.

QUIN 
EQUIPAMENT

UTILITZES?

QUIN ÚS 
EN FAS?

FREQÜÈNCIA

COM T’HI DESPLACES: A 
PEU, EN BICI, EN 

TRANSPORT PÚBLIC O EN 
COTXE?
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OBSERVACIONS

Biblioteca Lúdic i Molt variable entre Generalment a peu. Molt variable, ProblemesBiblioteca Lúdic i 
educatiu

Molt variable entre 
els assistents.

Generalment a peu. Molt variable, 
entre 2 i 10 minuts.

Problemes
d’aparcament.

CAP Salut Variable (un cop al 
mes)

Generalment a peu. Variable entre 5 i 
10 minuts.

Auditori i 
Escola de 
Música

Lúdic i 
educatiu

Des de diversos dies
a la setmana a de 
forma esporàdica a 
l’any.

Generalment a peu. Variable entre 5 i 
10 minuts.



DINÀMICA INDIVIDUAL

En menor proporció els assistents coincideixen en destacar que també
utilitzen a nivell personal: l’Ajuntament, el Mercat i diversos equipaments
esportius, com ara: la piscina, el Pavelló de Sant Bernat, el Pavelló
Salvador Boada, el Camp de futbol i la pista d’atletisme.

QUIN 
EQUIPAMENT

UTILITZES?
QUIN ÚS EN FAS? FREQÜÈNCIA

COM T’HI DESPLACES: A 
PEU, EN BICI, EN 

TRANSPORT PÚBLIC O EN 
COTXE?

TEMPS DELS 
DESPLAÇAMENTS

Ajuntament Gestions i tràmits Molt variable entre A peu. Al voltant dels 5 Ajuntament Gestions i tràmits
administratius

Molt variable entre 
els assistents.

A peu. Al voltant dels 5 
minuts.

Mercat municipal Consumidor. Entre 1 i 3 cops per
setmana.

A peu. Al voltant dels 5 
minuts.

Pavellons i camp 
de futbol

Acompanyar als
fills a les activitats
esportives.

3 cops per setmana. En cotxe. Variable entre 5 i 
15 minuts.

Pista d’atletisme Usuaris de les 
instal·lacions.

3 cops per setmana En cotxe, ja que la 
instal·lació és en una zona 
elevada de la població.

Al voltant dels 10 
minuts.



DINÀMICA INDIVIDUAL

Altres equipaments que els assistents a la sessió manifesten que també
utilitzen són: El Casal, l’Església, el Parc Municipal, Cal Rapissa i
l’Escorxador.

En aquests casos tant l’ús dels equipaments, com la freqüència, la forma i
temps de desplaçament són molt variables.



DINÀMICA DE GRUP

En la segona part de la dinàmica de participació es va demanar
que en grups reduïts es reflexionés entorn a les oportunitats de
formació obligatòria i no obligatòria del municipi, i que
valoressin els equipaments existents i si ho creien convenient
en proposessin de nous.

OPORTUNITATS 
• S’estima que l’oferta en formació obligatòria és suficient en el 
municipi? Quines mancances es poden assenyalar?OPORTUNITATS 

DE FORMACIÓ
municipi? Quines mancances es poden assenyalar?
• S’estima que  existeix una bona oferta en formació no 
obligatòria, professional o especialitzada en el municipi?

EQUIPAMENTS

• Quines deficiències es poden assenyalar en els equipaments 
existents (equipaments de ciutat i de barris concrets).
•Quines demandes d’equipaments no han estat assolides (per 
barris)?



DINÀMICA DE GRUP

OPORTUNITATS DE FORMACIÓ:

En relació a les oportunitats de formació, els dos grups de treball van
coincidir en que la formació obligatòria al municipi és suficient i és
adequada.

Pel que fa a la formació no obligatòria es va detectar que falta formació
professional i formació per a adults.



DINÀMICA DE GRUP

EQUIPAMENTS – Deficiències dels equipaments existents

Dels equipaments existents es van detectar deficiències a:

• Escola Daina-Isard: es comenta que l’escola té un accés complicat a peu
per aquest motiu hi ha molt trànsit rodat que dificulta la mobilitat en
hores punta dels veïns i els mateixos usuaris. Es proposa crear un camí
de vianants (camí escolar) per promoure que la gent hi arribi a peu.

• L’Orgue de l’església parroquial de Santa Maria d’Olesa de Montserrat:
els assistents assenyalen que hi ha dificultats d’accés a l’església i que
l’aparcament és deficient. Cal millorar també la difusió i promoció
d’aquest equipament pel seu valor cultural i històric.

• La pista d’atletisme i la piscina: es destaca que cal millorar les
condicions de l’aparcament, així com millorar l’accés amb transport
públic amb més horaris i un transport adaptat.



DINÀMICA DE GRUP

EQUIPAMENTS – Deficiències dels equipaments existents

Dels equipaments existents es van detectar deficiències a:

• El teatre dels Salistes: es comenta que actualment el teatre és d’ús
privat, caldria promoure el seu ús públic obert al municipi.

• El Centre d’Atenció Primària (CAP): les deficiències que es detecten en
l’equipament són l’accés en cotxe, l’accés deficient per a la gent gran i lal’equipament són l’accés en cotxe, l’accés deficient per a la gent gran i la
incomoditat per a les persones que van amb cotxet. Es considera que ha
quedat antic, i es creu que més que ampliar-lo caldria descentralitzar el
servei en diferents punts assistencials repartits pel municipi aprofitant
les residències de la gent gran, on un metge i infermera es podrien
desplaçar un cop per setmana, o crear un nou centre a la zona de Poble
Sec – La Central.
A part, es comenta també el problema de les retallades en el servei.



DINÀMICA DE GRUP

EQUIPAMENTS – Deficiències dels equipaments existents

Dels equipaments existents es van detectar deficiències a:

• També s’ha detectat una manca de comunicació entre equipaments: 
caldria crear rutes que unissin els equipaments per facilitar l’accés amb 
nens i bicicletes: “connectivitat carril bici-equipaments”. 



DINÀMICA DE GRUP

EQUIPAMENTS – Propostes de nous equipaments

Les propostes de nous equipaments:

• Crear nous espais comunitaris, que no només siguin llocs per rebre
coneixements sinó que siguin punts de creació i dinamització de
necessitats. Aprofitar també espais de les associacions de veïns.

• Dinamitzar l’edifici de l’Escorxador: actualment s’hi fan concerts i
l’utilitzen les associacions de veïns, però caldria fer-ne més difusió il’utilitzen les associacions de veïns, però caldria fer-ne més difusió i
optimitzar els usos possibles de l’espai. Es podria fer difusió a través de
la Newsletter que ja funciona actualment de les activitats de la setmana
del municipi.
Un dels grups també proposa reconvertir l’Escorxador en un Hotel
d’entitats perquè les entitats i associacions que ho vulguin puguin fer-
ne ús.



DINÀMICA DE GRUP

EQUIPAMENTS – Propostes de nous equipaments

Les propostes de nous equipaments:

• Crear un Teatre municipal: Olesa té una varietat cultural important i
disposa d’alguns teatres però són de gestió privada.

• Crear un viver d’empreses: el municipi té sòl industrial però no té
empreses, les que es creen són microempreses. Caldria afavorir espais
d’ús per a petites empreses, com ara espais de reunió, lloguer ded’ús per a petites empreses, com ara espais de reunió, lloguer de
despatx, espais de coworking amb lloguers de 6 mesos assequibles i
amb accés a certs equipaments, etc.

• Hotel/alberg: es detecta que falten places hoteleres o d’allotjament
turístic. Actualment no hi ha cap hotel al municipi.

• Creació d’un museu. Olesa no té cap espai cultural amb aquest ús, hi ha
una idea de projecte de “Cal Puigjaner” però no s’ha realitzat.



IMATGES DE LA SESSIÓ



Gràcies per la vostra 
participacióparticipació
Cristina Marteles
cmarteles@lavola.com

Montse Vila
mvila@lavola.com

www.lavola.com
@Lavola1981


