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Planejament supramunicipal 



Propostes i actuacions. Sòl urbà 

 



Propostes i actuacions. Sòl no urbanitzable  



Pla de participació 
Ciutadana 

Taller territorial 

Barris externs 

 



• Model urbà 

• Mobilitat 

• Barris externs 

– Ribes Blaves i Oasis 

– Les Llumbreres 

– Mas de les aigües 

– Roviroles 
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Planejament vigent. Classificació del sól 

Classificació del sòl 

 

 



Ribes Blaves 
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Mas de les aigües 

Casa Blanca 

Torrent de Reganer 

Riveroles 

Nova proposta de classificació del sól - SNU 

Classificació del sòl 
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• Barris externs 
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– Mas de les aigües 

– Roviroles 
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Noves connexions 
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– Ribes Blaves i Oasis 
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Ribes Blaves i Oasis 
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BARRIS EXTERNS 

 



- Millores en l’accés. 

- Espais verds 

Les Llumbreres 
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Olesa de 
Montserrat 

Viladecavalls 



• Model urbà 

• Mobilitat 

• Barris externs 
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– Les Llumbreres 

– Mas de les aigües 

– Roviroles 
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- Millores en l’accés. 
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Mas de les Aigües 
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Olesa de 
Montserrat 



• Model urbà 

• Mobilitat 

• Barris externs 

– Ribes Blaves i Oasis 

– Les Llumbreres 

– Mas de les aigües 

– Roviroles 

 

 

 

BARRIS EXTERNS 

 



- Millores en l’accés. 

- Espais verds 

- Equipaments 

Roviroles 
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Taller temàtic 
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Sòl no urbanitzable 

 

• Espais protegits 

• Camins, masies  i construccions en sòl no 
urbanitzable - CATÀLEG 

 



Planejament supramunicipal. Espais oberts. 

Planejament supramunicipal 

 

 



- Espais d’interès natural. Xarxa 

Natura 2000. 

- Corredors verds.  

- Determinació d’elements 

singulars. Exemples: 

-Àrea de Can Llimona 

 

 

 

 

-Aflorament Ribes Blaves 

 

 

 

 

 

Espais de protecció. 

Espais de protecció 

 

 

PEIN Muntanyes 
de Montserrat 

PEIN Riu 
Llobregat 

Camí fluvial 



• Espais protegits 

• Camins, masies  i construccions en sòl no 
urbanitzable - CATÀLEG 

 

Sòl no urbanitzable 

 



Construccions en sòl no urbanitzable 

 

 

Ermita de Sant Salvador 
de les Espases 

Ermita de Sant Pere  
de Sacama 

Capella de Sant Jaume  
de Castelló 

Can Llimona 

Masia Ester 

Mas de  
les Illes 

Masoveria 
 de les Illes 

Can Puig 
 Ventós 

Sant Jaume 

Can Marcetó 

Can Matetes 



Catàleg de masies 

Exemple fitxa de catàleg 

Situació 

Imatges 

Usos i estat 
 actuals 

Descripció 

Regulació intervencions i usos 
permesos: 
a) Activitats agrícoles i ramaderes, o de 
caràcter rústic; 
b) Habitatge familiar o de persones 
treballadores temporeres associades a 
l'explotació agrícola-ramadera, forestal 
o rústica; 
c) Establiment de turisme rural; 
d) Restauració; 
e) Activitats d'educació en el lleure:  
escoles de natura, centres de recerca 
relacionats amb la natura, el paisatge o 
el medi ambient; 
f) Activitats artístiques o artesanals. 

 



Catàleg de masies 

Exemple inventari 

Imatge 

Descripció 

Localització 

Plànol localització 



moltes gràcies 

AFAC-GRV 
Març 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@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 
 
Residents als barris externs: 
 Ús i mobilitat als barris externs 

• Residents permanents 
• Segones residències 

 Mapa: 
 Indicar l’itinerari que s’utilitza per entrar/sortir del lloc 

de residència 
 
Resta d’assistents (propietaris i no propietaris de sòl no urbanitzable) 

• Qüestions sobre els usos del sòl no urbanitzable 
 
 
 

 

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 

ESPAIS PROTEGITS I 
USOS SÒL NO 

URBANITZABLE 

MODEL URBÀ I 
EQUIPAMENTS 



Treball en grup 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinàmica de participació 

60 min (25’/20’/15’) 

 

 

 

 

 

 

MOBILITAT 

Motoritzada 
No motoritzada (a peu i en bicicleta) 
Accessos i transport públic 

ESPAIS 
PROTEGITS I 
USOS SÒL NO 
URBANITZABLE 

Activitats sobre el sòl no urbanitzable 
Mesures de protecció a incloure 

MODEL URBÀ I 
EQUIPAMENTS 

Opcions per a la regularització urbanística de cada barri 
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 
on es demanava als assistents dels barris externs sobre l’ús dels espais i la mobilitat 
al seu barri i als assistents del nucli urbà sobre els usos del sòl no urbanitzable. 

 

Participants dels barris externs: 

Ús dels espais  

• Dels 12 participants en la dinàmica dels barris externs, 9 viuen de forma permanent 
en algun dels barris i 3 hi tenen una segona residència amb una ocupació anual al 
voltant del 20%.  

 

 

 

Conclusions de la reflexió individual: 

3; 33% 

2; 22% 

4; 45% 

Participants amb residència habitual als 
barris externs 

Roviroles 

Ribes Blaves 

Oasis 
2; 67% 

1; 33% 

Participants amb segona residència 
als barris externs 

Mas de les Aigües 

Ribes Blaves 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Participants dels barris externs: 

Mobilitat 

• El mitjà de transport utilitzat en els desplaçaments que fan els residents del barris 
externs per anar al nucli urbà o cap a altres municipis és principalment en cotxe. En el 
cas de Roviroles en alguna ocasió es realitzen desplaçaments a peu fins al nucli. 

• Aquests desplaçaments són amb una freqüència elevada, i van des de diversos cops al 
dia fins a uns quants cops a la setmana. 

• Pel que fa als motius dels desplaçaments són principalment per qüestions de feina, 
compres i serveis. 

• En relació als accessos, els veïns i veïnes de Roviroles utilitzen el carrer Roviroles per 
entrar al barri i la sortida per Cal Vicentó, pel que fa als residents de Ribes Blaves 
utilitzen la carretera B-120 i els d’Oasis el camí de la Serra. 

 Els residents del Mas de les Aigües manifesten la perillositat i deficient accessibilitat al 
barri, amb una única entrada i sortida.  

 

Conclusions de la reflexió individual: 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Participants del nucli urbà: 

Sòl no urbanitzable 

• En general els participants del nucli urbà utilitzen el sòl no urbanitzable per gaudir de 
la natura, la pràctica esportiva i el senderisme. 

• En destaquen la necessitat de respectar i protegir aquests espais, permetent aquells 
usos controlats que n’afavoreixin la seva preservació i desenvolupament, com ara 
l’activitat agrícola. 

Conclusions de la reflexió individual: 



DINÀMICA DE GRUP 

La dinàmica de grup va consistir en 3 taules de debat rotatives entorn a les tres 
temàtiques proposades: 

• Mobilitat  motoritzada i no motoritzada dels barris externs 

• Model urbà, equipaments, espais lliures i zones verdes 

• Espais protegits i usos sòl no urbanitzable 

 

Per a l’organització dels grups de treball es va agrupar als participants en funció del 
barri extern del qual procedien i una taula amb els assistents de tot el nucli urbà, 
que assistien interessats en el debat sobre el sòl no urbanitzable. Així doncs, es va 
comptar amb la representació següent: 

GRUP 1: Barris externs de Roviroles i Mas de les Aigües 

GRUP 2: Barris externs de Ribes Blaves i Oasis 

GRUP 3: Assistents del nucli urbà 

 

 

 

 



DINÀMICA DE GRUP 

Per tal de promoure el debat entorn la mobilitat es van plantejar les següents 
qüestions: 

 
Mobilitat motoritzada: xarxa viària, vials existents, alternatives i vials proposats. 
• Què en penseu de les propostes plantejades per l’equip redactor del POUM?  
• Quins accessos als barris externs creieu que cal millorar? 
• Quines millores de transport públic creieu necessàries? 
  
Mobilitat a peu i/o en bicicleta: vies prioritat invertida, vies amb millora per al recorregut 
de vianants i carril bici. 
• Què en penseu?  
• Quines altres propostes de millora considereu necessàries? 
  
Com podem millorar les necessitats diàries de mobilitat motoritzada i no motoritzada de 
tots els col·lectius i en especial d'aquells més vulnerables, com ara els infants, gent gran, 
persones malaltes o amb altres dependències? (propostes concretes) 

 

 

 

Mobilitat 



Mobilitat 
Aportacions recollides – Mobilitat motoritzada 

DINÀMICA DE GRUP 

Participants de Mas de les Aigües i Roviroles: 

• Els assistents consideren que cal millorar els accessos d’entrada i de sortida al Mas de les 
Aigües en els dos sentits de la marxa. Aquesta millora respon a una necessitat diària dels 
veïns, però també al protocol d’emergència en cas d’accident a la Kao Corporation i la 
necessitat d’evacuar ràpidament a tots els veïns. (1) 

• Es proposa que l’alternativa B d’enllaç del nucli urbà amb els barris externs de Ribes 
Blaves i Oasis s’enllaci amb el carrer Creu Roja, el carrer d’Àngel Guimerà i el carrer 
Roviroles. (2) 

 

 

 

• Els veïns i veïnes de Roviroles opinen que els 
vehicles a la carretera BV-1201 circulen massa 
ràpid, per això creuen necessari regular-ne la 
velocitat amb bandes rugoses, semàfor o algun 
altre sistema. A més, consideren que caldria fer un 
pas de vianants per facilitar l’accés dels vianants 
cap al cementiri. (3) 

 

(continua a la pàgina següent) 



Mobilitat 
Aportacions recollides – Mobilitat motoritzada 

DINÀMICA DE GRUP 

(continua de la pàgina anterior) 

• Per altra banda, els assistentes manifesten la necessitat que el POUM tingui en compte la 
planificació d’espais d’aparcament gratuït al centre del nucli urbà. 

Participants de Ribes Blaves i Oasis: 

• Els assistents creuen necessari pavimentar el camí de les pujades (1), alternativa A de 
l’accés del nucli urbà als barris externs de Ribes Blaves i Oasis. També es proposa la 
pavimentació del camí que va des del Camí del Suro fins a la urbanització de Sant Miquel 
per accedir a la carretera B-40. (3)  

• Es considera que disposar d’un sol sentit de la marxa 
del carrer Mossèn Jacint Verdaguer dificulta i 
empitjora la mobilitat al nucli urbà, congestionant vies 
alternatives i fent més llarg el recorregut per arribar a 
la carretera C-55, per aquest motiu demanen retornar 
a la situació inicial.  (2) 

• Els veïns i veïnes de Ribes Blaves manifesten que cal 
una millora en l’accés del barri extern des de la B-120. 
(4) 



Mobilitat 
Aportacions recollides – Mobilitat motoritzada 

DINÀMICA DE GRUP 

Participants del nucli urbà: 

En relació a la mobilitat motoritzada els assistents del nucli urbà s’han centrat en la millora 
del servei de transport públic, destacant els aspectes següents: 

• La necessitat d’incrementar la freqüència de les línies d’autobús. 

• Fomentar el transport públic urbà amb mesures econòmiques, mitjançant subvencions, 
tarifes assequibles, etc.  

• Crear una nova línia circular que millori la comunicació de tot el municipi. 

 

 



Mobilitat 
Aportacions recollides – Mobilitat no motoritzada 

DINÀMICA DE GRUP 

Participants del Mas de les Aigües i Roviroles: 

• Els assistents plantegen la possibilitat de reduir el carril d’acceleració a la C-55 per poder 
fer carril bici i de vianants. D’aquesta manera es facilitaria també l’accés amb cotxe al 
barri. (1) 

• S’apunta que cal preveure un vorera al costat nord de la carretera BV-1201, per tal de 
facilitar la comunicació a peu i bicicleta entre el barri extern de Roviroles i el nucli urbà. 
(2) 

 

 

 

 

Participants de Ribes Blaves i Oasis: 

• Els assistents proposen enllaçar el camí vora riu 
fins a Abrera. (1) 

Participants del nucli urbà: 

• Els veïns i veïnes assistents del nucli urbà 
manifesten com a positiu tot allò que prioritzi i 
millori els desplaçaments a peu i en bicicleta. 



DINÀMICA DE GRUP 

Pel que fa a la taula de model urbà, equipaments, espais lliures i zones verdes es van 
plantejar les següents qüestions: 
 

Model urbà dels barris externs: 
• Quines són les millors opcions que el POUM pot incloure pel que fa a la regularització 

urbanística de cada barri?   
• En funció de la casuística de cada barri i dels pros i contres exposats, quina és l’opció 

que es considera més adequada per a la urbanització i regularització de la situació 
actual, els Plans de millora urbana o els Polígons d’actuació. 

 

Equipaments, espais lliures i zones verdes dels barris externs: 
• Quins equipaments de proximitat i tipus de zones verdes creieu que han de tenir els 

barris externs? I on els situaríeu? (Indiqueu-ho al mapa) 
• Quins usos o serveis considereu que haurien d’acollir els espais destinats a 

equipaments? 
 

Com podem 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? Com podem afavorir uns entorns segurs? (propostes concretes) 

 

 

 

Model urbà, equipaments, espais lliures i zones verdes 



Model urbà, equipaments, espais lliures i zones verdes 
Aportacions recollides 

DINÀMICA DE GRUP 

Participants del Mas de les Aigües i Roviroles: 

Model urbà:  

• Per regularitzar la situació urbanística actual, els assistents del Mas de les Aigües 
consideren més adient l’opció de realitzar un polígon d’actuació únic que englobi les 
vivendes i l’espai ocupat per la comunitat minera. Per altra banda, la proposta de millora 
de l’accés  es valora positivament. 

 

 

 

 

• Pel que fa als assistents de Roviroles també creuen que 
la millor opció és la d’un polígon d’actuació que englobi 
les vivendes i la residència Sant Agustí. En relació al 
límit d’aquest polígon es proposa que s’inclogui també 
l’última vivenda en direcció a Cal Vicentó (1). Pel que fa 
a l’accessibilitat, els assistents han modificat el mapa 
presentat indicant la via que utilitzen per entrar i sortir 
del barri. (↔) 

 

Roviroles 

1 



Model urbà, equipaments, espais lliures i zones verdes 
Aportacions recollides 

DINÀMICA DE GRUP 

Participants del Mas de les Aigües i Roviroles: 

Equipaments, espais lliures i zones verdes:  

• En aquest cas ambdós col·lectius, Mas de les Aigües i Roviroles, creuen innecessaria la 
creació d’espais verds i equipaments en aquests barris ja que tots els veïns disposen 
d’espai privat verd i estan suficientment a prop del nucli urbà per poder utilitzar els 
equipaments existents. 

 

 

 

 

1 

2 

• A Roviroles, els assistents han assenyalat al mapa un 
espai per ubicar l’illa de contenidors de les diferents 
fraccions de residus. (2) 

Roviroles 



Model urbà, equipaments, espais lliures i zones verdes 
Aportacions recollides 

DINÀMICA DE GRUP 

Participants de Ribes Blaves i Oasis: 

Model urbà:  

• Els assistents de Ribes Blaves van indicar que la proposta de noves parcel·les definida en 
un dels espais (2) presenta problemes de reparcel·lació.  

 

 

 

 

 

 

 

Equipaments, espais lliures i zones verdes: 

Els assistents de Ribes Blaves  consideren que: 

• L’espai planificat per ubicar un parc urbà és 
inadequat, ja que és una espai amb forts 
pendents. (1) 

• En l’espai identificat com a centralitat urbana 
(3) s’hi podria ubicar una zona esportiva. 

• En alguns punts la carretera que travessa els 
barri extern té desnivells importants en un dels 
costats, per la qual cosa es demana que es 
condicioni adequadament amb baranes per 
millorar-ne la seguretat. (6) 



Model urbà, equipaments, espais lliures i zones verdes 
Aportacions recollides 

DINÀMICA DE GRUP 

Equipaments, espais lliures i zones verdes: 

Els assistents de d’Oasis consideren que: 

• Cal una reforma del parc infantil existent al 
local social degut al seu mal estat. (4)  

• Es podria condicionar l’espai lliure existent al 
límit del barri (5) com a zona esportiva i 
construcció d’un heliport. 

• La centralitat urbana d’Oasis s’hauria d’ubicar 
on hi ha actualment el local social (4) i no en la 
nova ubicació que es proposa (7). 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra banda, els participants també van assenyalar altres aspectes relacionats amb els 
serveis i subministraments, com ara la necessitat de la millora de l’enllumenat a Ribes 
Blaves, la millora de la línia telefònica, ja que aquesta és molt vella i no permet l’arribada de 
l’ADSL, i  la manca de papereres i de fonts d’aigua potable. 



Model urbà, equipaments, espais lliures i zones verdes 
Aportacions recollides 

DINÀMICA DE GRUP 

Participants del nucli urbà: 

• Els assistents del nucli urbà es van centrar en aspectes més amplis i alineats en 
aconseguir una ciutat més sostenible.  

 En concret, van assenyalar la necessitat de potenciar la reutilització dels residus, el 
reaprofitament dels recursos naturals com ara la recollida d’aigua, i l’aposta per 
aconseguir una ciutat més verda mitjançant la priorització de la creació d’espais lliures i 
zones verds enlloc de l’edificació i transformació del sòl. 

• Pel que fa al model urbà, es considera que cal fomentar la rehabilitació enlloc de la nova 
construcció. 



DINÀMICA DE GRUP 

Pel que fa a la taula d’espais protegits i usos del sòl no urbanitzable es van plantejar 
les següents qüestions: 

 
Espais protegits:  
• Què en penseu de les zones d’espais protegits proposats sobre el plànol? Són 

suficients?  
• Considereu adequats els corredors verds de connectivitat dels espais protegits 

assenyalats en el plànol? 
• Quines mesures de protecció considereu que caldria incloure en els espais protegits? 
• Altres propostes que considereu adients. 
  
Usos del sòl no urbanitzable:  
• Què en penseu de la distribució dels usos del sòl no urbanitzable indicats en el plànol? 
• Quines altres usos creieu que es poden admetre en sòl no urbanitzable? 
• Quines activitats creieu que es poden admetre en les masies i cases construïdes en sòl 

no urbanitzable dins de la legalitat vigent? 
• Altres propostes que considereu adients. 
 

 

 

 

Espais protegits i usos del sòl no urbanitzable 



Espais protegits i usos del sòl no urbanitzable 
Aportacions recollides 

DINÀMICA DE GRUP 

Participants del Mas de les Aigües i Roviroles: 

• Els assistents creuen necessari  mantenir i protegir els espais agrícoles de valor actuals.  

• Consideren que els espais protegits del municipi són suficients i adequats, amb excepció 
del límit del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat al Mas de les Aigües on hi ha un 
límit que no acaba de manera contínua. (1) 

• Assenyalen que cal afavorir  i preservar 
l’aflorament de Ribes Blaves com a patrimoni 
geològic que és de la zona. 

• Pel que fa als usos en sòl no urbanitzable es 
valora positivament la utilització de les masies 
per al turisme rural. 



Espais protegits i usos del sòl no urbanitzable 
Aportacions recollides 

DINÀMICA DE GRUP 

Participants de Ribes Blaves i Oasis: 

• Es considera que cal protegir i promoure turísticament l’aflorament geològic de Ribes 
Blaves, per tal que sigui reconegut tant pels habitants d’Olesa com per la gent de fora el 
municipi. (1) 

• Per motius de seguretat i risc d’incendi els veïns i veïnes de Ribes Blaves i Oasis 
consideren que cal promoure la gestió forestal a través d’algun instrument d’ordenació, 
així com el manteniment i poda dels arbres de la via pública del barris externs. (2) 

• Cal arreglar i millorar els camins que baixen d’Oasis 
cap a la riera de Sant Jaume. (3) 

• Es considera adient promoure els senders 
excursionistes com el Camí de Sant Jaume i el sender 
de gran recorregut GR-6. Això podria donar vida als 
barris externs en forma de creació de serveis, punts 
d’informació turística, habilitació d’algun refugi lliure 
o guardat, etc. Una ubicació possible que els 
assistents han valorat per la seva ubicació és la Masia 
Puigventós. (4)  



Espais protegits i usos del sòl no urbanitzable 
Aportacions recollides 

DINÀMICA DE GRUP 

Participants del nucli urbà: 

• Es proposa demanar que el límit del PEIN del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat 
s’ampliï el màxim fins al nucli urbà. Aquest canvi no afectaria als usos agrícoles actuals, ja 
que la protecció del PEIN permet una sèrie d’activitats i usos del sòl. (↓)  



6. Aportacions de la ruta pels 
barris externs 



RUTA PELS BARRIS EXTERNS 

ENTRAMAT I CARRERS 

• Hi ha una manca important de papereres (Oasis). 

• Algunes finques de la urbanització Oasis tenen vegetació que 
envaeixen la via pública, una de les quals posa en risc el 
subministrament d’electricitat o altre (carrer Alzina nº6). 

• Més parcs infantils (Oasis). (1) 

• A Oasis l’asfalt dels carrers és correcte. 

• Moltes parcel·les que no estan edificades hi creixen moltes 
herbes. 

• A davant del carrer de l’Olivera nº35 de l’Oasis, en cas d’un 
episodi important de pluja s’hi queda embassada aigua i 
bloqueja la circulació. (2) 

 

El 25 de febrer es va realitzar una ruta pels barris externs de Ribes Blaves i Oasis 
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 18 persones, 15 de 
les quals eren veïns i veïnes d’Oasis i la resta del nucli urbà. Des de l’ajuntament s’han 
facilitat les aportacions recollides, que es transcriuen a continuació: 

Aportacions recollides 

1 

2 



RUTA PELS BARRIS EXTERNS 

ENTRAMAT I CARRERS 

• A la vorera davant del carrer Can Miquel Amat nº3 hi 
ha un petit esvoranc (Oasis). (3) 

 

VIES DE COMUNICACIÓ 

• Proposen asfaltar el camí de les Pujades per a usos 
diversos (via d’evacuació, connexió amb el nucli urbà 
principal...) 

• La carretera que connecta la urbanització d’Oasis amb 
la urb. de Can Vilalba (Abrera) està ple de forats. 
D’aquesta carretera, mig quilòmetre està dins del 
terme municipal d’Olesa de Montserrat. 

 

 

Aportacions recollides 

3 

• En cas d’incendi forestal, solament hi ha dues vies d’evacuació asfaltades. 

• La gent que treballa a Barcelona acostuma a sortir per la urbanització de Can Vilalba (Oasis) 

• Per temes de comerç i oci els veïns i veïnes de l’Oasis acostumen anar a Olesa. 



RUTA PELS BARRIS EXTERNS 

HABITATGE 

• Segons un membre de la junta de l’AAPP Oasis hi ha al voltant de 160 parcel·les en les quals 
solament hi viu gent tot l’any en 55 parcel·les (Oasis). 

• La major part de les cases són de propietat i molt poques de lloguer (Oasis). 

 

 

 

Aportacions recollides 

SERVEIS I EMERGÈNCIES 

• Sol·liciten habilitar un espai com a zona 
d’aterratge per a helicòpters (carrer del Pi) 
(Oasis). (4) 
https://www.google.es/maps/place/41%C2%B03
2'14.4%22N+1%C2%B055'48.1%22E/@41.537331
4,1.9125182,5486m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3
m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d41.5373411!4d1.9300
175?hl=ca 

4 

• El sistema de recollida de residus funciona correctament (Oasis). 

• El sistema de recollida de poda i restes vegetals funciona correctament (Oasis). 

• Demanen instal·lar un contenidor més de vidre al carrer del Pi (Oasis). 

(Continua a la pàgina següent) 

https://www.google.es/maps/place/41%C2%B032'14.4"N+1%C2%B055'48.1"E/@41.5373314,1.9125182,5486m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d41.5373411!4d1.9300175?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/41%C2%B032'14.4"N+1%C2%B055'48.1"E/@41.5373314,1.9125182,5486m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d41.5373411!4d1.9300175?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/41%C2%B032'14.4"N+1%C2%B055'48.1"E/@41.5373314,1.9125182,5486m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d41.5373411!4d1.9300175?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/41%C2%B032'14.4"N+1%C2%B055'48.1"E/@41.5373314,1.9125182,5486m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d41.5373411!4d1.9300175?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/41%C2%B032'14.4"N+1%C2%B055'48.1"E/@41.5373314,1.9125182,5486m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d41.5373411!4d1.9300175?hl=ca


RUTA PELS BARRIS EXTERNS 

SERVEIS I EMERGÈNCIES 

• Demanen instal·lar un contenidor de rebuig a les 
proximitats del Local Social (carrer Can Miquel Amat) 
(Oasis). (5) 

• La Policia Local hauria d’augmentar més la freqüència de 
pas tot i que funciona correctament. 

• El transport públic no s’adapta als horaris escolars 
(Oasis). 

• La parada de bus de l’Oasis està mal ubicada i construïda 
ja que la marquesina està enganxada a la paret i no a 
l’alçada de la via. A més, a la part de darrere de la 
marquesina hi ha un tub de desguàs d’aigua d’una 
parcel·la superior que pot posar en risc la gent que hi ha 
al voltant de la marquesina. (6) 

 També, amb la instal·lació de la marquesina s’ha 
modificat la vorera i ara fa pendent, cosa que si hi ha 
gent que circula amb cadira de rodes o bé un carro de la 
compra està inclinat. (7) 

 

Aportacions recollides 

5 

7 

6 

(Continua de la pàgina anterior) 



RUTA PELS BARRIS EXTERNS 

ALTRES 

• La gent del nucli urbà principal no coneix aquests dos 
barris externs. 

• Una veïna de la urbanització de Can Marcetó comenta 
que en aquesta no hi ha cap punt de llum. També hi 
passen moltes motos. 

• Hi ha una problemàtica de convivència amb la residència 
de salut mental que hi ha a la urbanització (Oasis). (8) 

• El local social manca de calefacció (Oasis). 

• Hi ha molta relació amb el teixit associatiu d’Olesa de 
Montserrat (Oasis) 

• L’ajuntament respon bé a les peticions (Oasis). 

 

Aportacions recollides 

8 
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