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2. Avanç de POUM aprovat. 

 Propostes per al nucli urbà 
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Planejament supramunicipal 



Propostes ordenacions 

 

 



Propostes i actuacions. Sòl urbà 

 



Propostes i actuacions. Sòl no urbanitzable  



Pla de participació 
Ciutadana 

Taller territorial 

Nucli urbà  
(Propostes en esborrany) 







• Mobilitat 

• Model urbà 

– Escenaris de creixement 

• Equipaments i espais lliures 

 

 

 

NUCLI URBÀ 

 



Sistema general viari 

 

 



Millores en la mobilitat: Prioritat 

vianant en alguns carrers. 

- Ús exclusiu vianants i prioritat 

invertida. 

- Ús mixt (eixamplament i re-

urbanització voravies) 



Millores en la mobilitat: Introducció 

del carril bici. 

 

- Nou circuit de comunicació 

-Estació ferrocarril 

-Centres escolars i esportius 

-Parc fluvial 



• Mobilitat 

• Model urbà 

– Escenaris de creixement 

• Equipaments i espais lliures 

 

 

 

NUCLI URBÀ 

 



Qualificacions urbanístiques 

 



Figures gestió pla vigent 

 



Àmbits d’actuació 

 

Escenari A 

Escenari B 

Escenari C 



• Mobilitat 

• Model urbà 

– Escenaris de creixement 

• Equipaments i espais lliures 

 

 

 

NUCLI URBÀ 

 



Espais lliures i equipaments 

 Millores sistema d’espais lliures i 

equipaments. 

- Connexió amb el parc fluvial 

- Aparició de nous espais lliures 

- Aparició de nous equipaments 

- Esponjament nucli urbà 





moltes gràcies 
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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@poumolesademontserrat.cat 

• Twitter:   #poumolesa 

 

Procés de participació ciutadana 



Participació 
ciutadana 

Fase 
d’avanç 

Fase 
d’aprovació 

inicial 

Fase 
d’aprovació 
provisional 

Fase 
d’aprovació 
definitiva 

Exposició pública  
(30 dies) 

Exposició pública  
(45 dies) 

Situació actual 

 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 



Reflexió individual 

 Ús i mobilitat dins del nucli urbà 

 Mapa: 

  2 espais visitats 

      2 Itineraris freqüents 
 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

Dinàmica de participació 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min (25’/20’/15’) 

 

 

 

 

 

 

Dinàmica de participació 

  

  

MOBILITAT 

MODEL 
URBÀ 

ALTRES 
ASPECTES 



Treball en grup 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinàmica de participació 

60 min (25’/20’/15’) 

 

 

 

 

 

 

MOBILITAT 
Motoritzada 
No motoritzada (a peu i en bicicleta) 

MODEL 
URBÀ 

Escenaris de creixement (sectors) 

ALTRES 
Equipaments  
Espais lliures i zones verdes  



5.  Principals aportacions 
rebudes 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

La primera part de la dinàmica de participació va consistir en una reflexió 
individual sobre l’ús dels espais i la mobilitat dins del nucli urbà de 
cadascun dels assistents. 

Per fer-ho possible, es va facilitar un full on els participants van poder 
indicar els itineraris més habituals que realitzen al nucli urbà, així com la 
freqüència i el mitjà utilitzat. 

 

 

• Els assistents van manifestar que majoritàriament realitzen els seus 
desplaçaments pel nucli urbà a peu. En general la freqüència dels itineraris 
realitzats és diària o de dues a tres vegades per setmana. 

• Pel que fa als motius, aquests són sobretot per compres, tasques quotidianes, 
passeig, oci i esport. 

 

 

Conclusions de la reflexió individual: 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Per poder representar la reflexió individual d’una manera més visual, es va 
demanar als assistents que indiquessin en un mapa un dels itineraris més 
habituals que fan a peu o bicicleta i un amb vehicle motoritzat, així com dos 
espais del nucli urbà que visitin amb freqüència. 

 Resultats: 

Mobilitat no motoritzada: 
• S’observa com els itineraris a peu més habituals 

passen pel Passeig del Progrés, el carrer Josep 
Anselm Clavé, el carrer Lluís Puigjaner, el carrer 
Salvador Casas i Baltasar i el carrer Ample. 

• En general els carrers al voltant de la Plaça de 
Catalunya, l’Ajuntament i la Plaça de les Fonts són els 
més concorreguts pels vianants. 

• Alguns dels itineraris que indiquen els assistents 
tenen com a destí la piscina, les zones escolars i les 
zones comercials. 

 
 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Mobilitat amb vehicle motoritzat: 
• Remarcar els pocs desplaçaments que realitzen en 

cotxe de manera habitual els assistents de la sessió. 
• Els desplaçaments en els que s’utilitza el vehicle són 

sobretot per qüestions de feina i oci.  
• Els assistents assenyalen com a principal problema la 

congestió d’algunes vies.  
 

Espais visitats: 
• Els participants van assenyalar com a espais més 

visitats del nucli urbà els voltants de l’Ajuntament i 
la Plaça de Catalunya. 



DINÀMICA DE GRUP 

En la dinàmica de grup es va generar debat entorn les propostes i 
alternatives presentades per l’equip redactor en el document d’Avanç de 
Pla, en relació a tres temàtiques concretes i dins del marc del nucli urbà:  

• Mobilitat (motoritzada i no motoritzada) 

• Model urbà (escenaris de creixement) 

• Altres aspectes: 

• Equipaments 

• Espais lliures i zones verdes 

 

L’objectiu de la sessió era el de discutir, valorar i consensuar les propostes, 
així com fer-ne de noves si s’escau. En els casos on es va creure convenient 
els assistents van assenyalar en el mapa les seves aportacions. 



MOBILITAT 

MOBILITAT MOTORITZADA 
Xarxa viària, vials existents, alternatives i vials proposats. 
Què en penseu? Quina de les alternatives proposades considereu més adient? 
Altres propostes de millora. 
MOBILITAT A PEU I/O EN BICICLETA 
Vies prioritat invertida, vies amb millora per al recorregut de vianants i carril bici. 
Què en penseu?  
Altres propostes de millora. 

MODEL 
URBÀ 

Què en penseu dels possibles escenaris de creixement que es plantegen?  
Quin escenari escolliríeu per al desenvolupament d’Olesa? I per quin motiu?  
A quins usos destinaríeu aquests àmbits de creixement? (residencials, terciaris, etc.) 

ALTRES 

EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES - ZONES VERDES  
Què en penseu de les propostes d’ordenació? 
Quins usos o serveis considereu que haurien d’acollir els espais destinats a 
equipaments? 
Altres propostes de millora. 

DINÀMICA DE GRUP 

De manera transversal es va demanar als assistents com es podien millorar les necessitats diàries de tots els 
col·lectius i en especial d'aquells més vulnerables, com ara els infants, gent gran, persones malaltes o amb altres 
dependències i com es podia afavorir la creació d’uns entorns més segurs. 
 



En relació a la mobilitat motoritzada els assistents van considerar que: 

• Cal una intervenció a l’avinguda de Francesc Macià (núm. 1 al mapa) ja que en hores 
punta del matí i la tarda, per efecte sobretot de les escoles, es produeix una congestió 
important. 

• La proposta de xarxa viària per millorar la connexió amb la carretera B-120 (núm. 2 al 
mapa) no és necessària, a més, també implicaria salvar un desnivell important. Com a 
alternativa a aquesta via i millora de l’encreuament entre el carrer Pintor Fortuny i la 
carretera de Terrassa, es planteja la possibilitat de crear una mitja lluna (núm. 2 al mapa). 

• El desdoblament de la C-55 que es proposa en l’Avanç de Pla és adient. Per altra banda, 
també es creu convenient resoldre l’accés sud entre el quilòmetre 3 i 4 (núm. 3 al mapa). 

• L’alternativa plantejada per l’equip redactor de desviar la via del tren i fer-la passar 
seguint el traçat de la C-55 (núm. 4 al mapa) és adequada. 

• En relació a l’accés a la Kao Corporation (núm. 5 al mapa) hi ha consens en la necessitat 
de millorar el pas per sobre la via del tren i al mateix temps limitar el pas de vehicles 
pesants per dins del poble. Pel que fa a les propostes de xarxes viàries que planteja 
l’Avanç de Pla en aquesta zona  es considera que no són necessàries. Per contra, s’apunta 
que cal condicionar la carretera de la Puda, fer-la més amable i millorar la mobilitat per a 
vianants i bicicletes. 

DINÀMICA DE GRUP 
Aportacions recollides sobre MOBILITAT (motoritzada) 



DINÀMICA DE GRUP 
Aportacions recollides sobre MOBILITAT (motoritzada) 

Propostes i comentaris dels assistents: 1) Avinguda de 
Francesc Macià; 2) connexió carretera B-120; 3) enllaç amb 
la C-55; 4) via del tren; 6) Passeig del Progrés. 

5) Accés a la Kao Corporation. 



(continua de l’anterior) 

• El pas de l’autobús pel Passeig del Progrés és molt estret (núm. 6 al mapa), com a 
proposta s’apunta l’eliminació d’un dels laterals d’aparcament.  

• Pel que fa a la circumval·lació nord hi ha desacord entre els assistents en relació a la seva 
necessitat. Per un costat, es considera que s’ha de deixar la situació actual per evitar que 
hi hagi un creixement del nucli urbà, i per l’altra banda, es creu que l’opció B de les 
alternatives plantejades seria la més adequada per tal de facilitar la comunicació de la 
part nord del nucli. 

• Cal crear un accés per als vehicles a la zona de l’Areny del Molí, ja que actualment 
aquesta part queda incomunicada.  

• Es creu que la velocitat dels vehicles a la zona dels Closos és massa elevada, i que 
convindria disminuir-la a 30km/h. 

• Els encreuaments de l’Eixample presenten mala visibilitat per als vehicles, fet que 
s’empitjora en alguns casos per la ubicació dels passos de vianants.  

• La idea de fer vialitat nova entre la carretera i el tren és adequada, sempre que s’utilitzi 
per emplaçar-hi zones verdes o equipaments. 

• La reconversió dels carrers de l’Eixample en carrers d’un sol sentit és favorable, sempre i 
quan aquesta mesura no vagi destinada a crear més zona blava. 

DINÀMICA DE GRUP 
Aportacions recollides sobre MOBILITAT (motoritzada) 



En relació a la mobilitat no motoritzada, a peu i en bicicleta, es va considerar que: 

• Cal millorar l’avinguda de Francesc Macià (núm. 1 al mapa) pensant en els vianants i 
bicicletes, per fer-ho es proposa la possibilitat d’eliminar l’espai d’aparcament d’aquesta 
via. 

DINÀMICA DE GRUP 
Aportacions recollides sobre MOBILITAT (no motoritzada) 

• La proposta de prioritat invertida al carrer 
Anselm Clavé, des de la Casa de Cultura fins al 
Mercadona, és adient (núm. 2 al mapa). A 
més, els assistents van assenyalar la 
possibilitat de que durant el cap de setmana 
només s’hi pogués circular a peu i en bicicleta.  

• Cal millorar el recorregut per a vianants del 
carrer del Conflent (núm. 3 al mapa). Amb tot, 
una part dels assistents també valora 
positivament que es respectin els camins 
rurals i espais verds poc transformats per 
comunicar el nucli antic amb la zona de la 
piscina. 



(continua de l’anterior) 

• Manca una normativa que reguli l’amplada que ha de tenir la calçada i les voreres per a 
vianants. En concret, es creu que caldria regular i homogeneïtzar l’Eixample.  

• Cal una ordenació i una reducció/eliminació dels elements que ocupen l’espai dels 
vianants, per tal que aquests no dificultin la seva mobilitat. Per exemple, els senyals 
viaris verticals, els semàfors, les lluminàries, etc. 

• Pel que fa a l’accessibilitat de les persones de mobilitat reduïda, els assistents 
consideren que en general la ciutat d’Olesa de Montserrat és una ciutat amiga per 
aquest col·lectiu. Amb tot, a la part nord del nucli urbà la mobilitat és més difícil. 

• Ja que el Pla potencia la mobilitat a peu i en bicicleta alhora que penalitza la possibilitat 
d’aparcament, cal que hi hagi una bona connexió entre el nucli antic i l’Eixample. En 
aquest sentit, les propostes de vies per a vianants i bicicletes de l’Avanç de Pla es 
consideren adients.  

• Cal establir recorreguts per a vianants que uneixin el nucli urbà amb el riu. 

 

 

DINÀMICA DE GRUP 
Aportacions recollides sobre MOBILITAT (no motoritzada) 



En relació als tres escenaris de creixement que presenta l’Avanç de Pla: escenari A 
amb un creixement restrictiu; escenari B amb un creixement intermedi; i escenari C 
amb un creixement màxim, els assistents van valorar que: 

DINÀMICA DE GRUP 
Aportacions recollides sobre MODEL URBÀ 

• Un escenari intermedi entre l’escenari A i B seria el més adequat per Olesa de 
Montserrat. Ja que es va considerar que el que cal és endreçar el que ja hi ha, i en 
qualsevol cas les zones de creixement habilitar-les per a equipaments i zones públiques 
i de serveis.  

• Un exemple d’ordenació s’apunta amb la ubicació de la piscina i la zona esportiva cap a 
la part sud del nucli, a la zona de La Central i Vilapou. 

• El creixement de la part nord, com a conseqüència de la circumval·lació, es considera 
que no és necessari. 

• Es considera prioritari poder aprofitar els edificis buits, abans de fer-ne de nous, i tendir 
cap a una edificació de planta baixa i dos pisos. 

• Pel que fa al creixement industrial que s’indica en l’Avanç de Pla es posa en dubte que 
sigui necessari, tenint en compte que els polígons actuals no s’estan explotant al 
màxim. 

 

 

 



EQUIPAMENTS 

Els assistents van considerar que és important potenciar la creació i millora general de 
serveis i equipaments que s’ofereixen als ciutadans. En concret van assenyalar que: 

• Cal ampliar la biblioteca actual.  

• Cal millorar les zones esportives (piscina municipal, pavelló municipal de bàsquet, etc.) i 
valorar la possibilitat de reubicar-les en un mateix emplaçament ben comunicat. Per 
contra, alguns dels assistents van considerar que calia preservar la zona de les piscines 
tal i com està. 

• Seria interessant disposar d’un establiment hoteler o similar dins del nucli urbà. 

• Cal dotar la zona de Sant Bernat amb equipaments o promocionar-hi el comerç. Es 
destaca que falten comerços al nucli antic i al centre, en aquest últim cas les grans 
superfícies han provocat que hagin anat desapareixent. En aquest sentit, cal restringir 
l’obertura de nous grans supermercats.  

• Hi ha un excés de zona blava al municipi. Per altra banda, es considera que la necessitat 
d’aparcament del mercat municipal està ben resolta. 

DINÀMICA DE GRUP 
Aportacions recollides sobre ALTRES ASPECTES 



ESPAIS LLIURES I ZONES VERDES 

Pel que fa als espais lliures i zones verdes, àrees de tons verdosos al mapa, els 
participants van valorar la proposta com adequada. Tot i així, els assistents 
puntualitzen el següent: 

• Caldria valorar la possibilitat d’ampliar algun espai verd més al centre. 

• Es valora positivament que alguns dels solars de l'Eixample quedin sense edificar. 

• Tal i com també s’apunta en la mobilitat no motoritzada, cal millorar la connectivitat 
entre el nucli urbà i el riu. Actualment és deficient i implica travessar la barrera del tren. 

• Es recull també un comentari sobre la remodelació de la Plaça de les Fonts que es 
considera que no ha millorat l’estètica de l’entorn. 

• Pel que fa al creixement i ordenació de la zona sud, que allarga el creixement de 
l’eixample fins a la C-55 i la via del tren, els assistents van manifestar que els sembla 
adequat sempre que aquest creixement sigui en forma d’equipaments, serveis i  zones 
verdes. Tal i com s’indica en la proposta de l’Avanç de Pla.  

 

DINÀMICA DE GRUP 
Aportacions recollides sobre ALTRES ASPECTES 



6.  Aportacions de la ruta 
urbana 



RUTA URBANA 

 

• En els diferents buits urbans de l’Eixample, es proposa apostar per més espai públic i 
espai verd ja que l’Eixample està molt densificat i hi manquen aquests equipaments. 

• L’Espai buit urbà a la cruïlla del carrer d’Alfons Sala amb el carrer del Metge Carreras 
s’aposta fer un petit parc verd. 

• En altres espais buits urbans del centre de l’Eixample posar-hi un espai de lleure per a 
gossos (pipican). 

• Hi ha massa ciment i poques places “toves”. 

• No hi ha espai pulmonar, espai oxigenador (espai verd) a l’Eixample. 

• Falten parcs infantils al centre de l’Eixample. 

ESPAIS BUITS URBANS 

Una hora abans del taller de participació del nucli urbà es va realitzar una ruta urbana 
organitzada per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, amb l’objectiu de detectar 
aspectes a millorar i formular propostes d’actuació in situ. A la ruta van assistir-hi 11 
persones, algunes de les quals també van participar posteriorment al taller. Des de 
l’ajuntament s’han facilitat les aportacions recollides, que es llisten a continuació: 

Aportacions recollides 



RUTA URBANA 
Aportacions recollides 

 

• Es proposa conservar i protegir l’habitatge tradicional i antic de l’Eixample com a 
patrimoni arquitectònic (planta baixa o planta baixa + 1 pis). 

• No cal construir més edificis, perquè a Olesa n’hi ha molts sense finalitzar i a més, hi ha 
una davallada demogràfica en les darrers anys. 

• El lloguer a Olesa és molt car i no hi ha habitatge social. 
  

 

• Retirar una de les dues o bé les dues línies d’aparcament del carrer Passeig del Progrés ja 
que certs vehicles com els autocars tenen dificultats per transitar i de retruc els vianants. 

• Retirar aparcament de l’Avinguda Francesc Macià i afavorir l’arbrat i verd, així com la 
zona de vianants. 

• Des de la darrera modificació de la mobilitat intraurbana, els assistents creuen que la 
mobilitat ha esdevingut més complicada. 

HABITATGE ITIPOLOGIA EDIFICATÒRIA 

ENTRAMAT URBÀ I USOS I FUNCIONS DE L’ESPAI 



RUTA URBANA 
Aportacions recollides 

 

(continua de l’anterior) 

• Aparcaments per als habitants de l’Eixample a la perifèria d’aquest barri (per exemple 
zona antiga ARE, carrer entre la C-55 i la via del tren (zona càtex), solars perifèrics, etc. 

• Habilitar aparcaments de les zones de supermercats com a aparcament públic. 

• Habilitar “ZONA 20” al carrer Anselm Clavé amb el carrer Alfons Sala (entre Casa Cultura 
fins a Banc de Sabadell i des de la Plaça de les Fonts fins a la confluència amb el carrer 
Lluís Puigjaner. 

  
 

  

• Proposta de pantalles d’arbrat per “naturalitzar” la façana de blocs de pisos quan vens 
per la C-55 des d’Abrera. 

• Proposta de pantalla d’arbrat entre els carrers i la via del tren. 
  

 

ENTRAMAT URBÀ I USOS I FUNCIONS DE L’ESPAI 

FAÇANA URBANÍSTICA 



RUTA URBANA 
Aportacions recollides 

 

• Soterrament integral de la via del tren. 

• Fer passos soterrats de molta amplada (10-20m) i amb molta lluminositat en format 
rampa. Exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

• Els passos soterrats actuals, els grafits no conviden a passar. Haurien de ser parets més 
càlides i amb més lluminositat. Instal·lar càmeres de seguretat. 

BARRERA ARQUITECTÒNICA DE LA VIA DEL TREN 



RUTA URBANA 
Aportacions recollides 

  

• Millorar les voreres i les rampes d’accés als passos de zebra de l’Eixample. 

• Hi ha pocs accessos al riu i la zona natural fluvial. 

• Destinar la zona ARE que estava prevista a Vilapou com a gran zona verda per 
compensar la manca d’espai públic de l’Eixample i alhora compensar amb la zona verda 
de l’actual Parc Municipal. 

• Retirar l’actual font de la Plaça de les Fonts per brutícia, pèrdues d’aigua i poca estètica 
(nucli antic). 

 

ALTRES TEMES 



Gràcies per la vostra 
participació 

Equip redactor: 
Amador Ferrer (AFAC_arquitectura i ciutat) 
Isidre Roca (Estudi GRV arquitectes) 

 
Equip participació Lavola: 

Àlex Suau 
Montse Vila 

mailto:vives@lavola.com

