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• Model urbà 

– Escenaris de creixement 

• Polígons industrials 

– KAO Corporation i Can Vinyals 

– La Flora i Arch Lincolor 

– Can Singla i Vilapou 

– Polígon carretera d’Esparraguera 

– Catex-Molí 

– Polígon de serveis 
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KAO Corporation i Can Vinyals 

 - Anàlisis incidència KAO  

 

- Connexió amb el nucli urbà. 

Nus d’accés. 

 

- Millora de la connectivitat 

interna. Accés entre KAO 

Corporation i Can Vinyals. 

 

- Possibilitat de creixement 

industrial.  

 

- Corredor verd separador i 

connector amb el parc fluvial. 
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La Flora i Arch Lincolor 

 - Accés des del nucli urbà. 

 

- Plantejament de nous usos 

logístics.  

 

- Connexió amb el parc fluvial. 

 

- Accés agradable pels 

viannats per conectar amb “la 

Palanca’ i vies blaves. 
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Can Singla i Vilapou 

 - Proposta d’accés. Millora de 

la connexió amb la B40 i la 

C55, formació de laterals i 

possibilitar soterrament de vies 

ferrocarril. 

 

- Connexió amb el nucli urbà 

 

- Preveure reserves 

específiques per camions i 

vehicles comercials. 

 

- Connexions amb el parc 

fluvial en condicions de 

seguretat.  
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Polígon Carretera d’Esparraguera 

 - Accés des de la carretera 

d’Esparraguera. 

 

- Possibilitat de naus 

logístiques i implantació 

d’altres usos: serveis, 

comercial, terciari. 

 

- Preveure reserves 

específiques per camions i 

vehicles comercials. 

 

- És protegeix els àmbits al 

voltant del riu Llobregat i el 

barranc. 
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Catex-Molí 

 - Simplificar, reforçar amb 

laterals i dignificar accés al 

municipi d’Olesa. 

 

- Preveure reserves 

específiques per camions i 

vehicles comercials. 

 

- Connexions amb el parc 

fluvial en condicions de 

seguretat. Recorregut més 

atractiu. 

 

 

 

 

 



Proposta nus sentit Manresa 

 

1.- Permet accés a rotonda 
inferior i distribució. 
2.- Permet accés a laterals i 
municipi i polígon. 
3.- Permet incorporar-se a la 
C-55 direcció Manresa. 
4.- Permet canvi de sentit i 
també direcció Abrera. 



Proposta nus sentit BCN 

 

1.- Des del lateral incorpora 
entrada i sortida al sector en 
millors condicions. 
2.- S’incorpora al lateral i 
d’aquí a la rotonda inferior. 
3.- Permet canvi de sentit i 
entrar al municipi. 
4.- Permet incorporació a les 
2 carreteres. 
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Polígon de Serveis – Proposta 1 

 - Soterrament via del tren 

 

- Connexió amb l’Eixample en 

els vials implicats. 

 

- Demolició de magatzems. 

 

- Zona verda i connexió amb el 

parc fluvial. 

 

- Possibilitat de trasllat del 

camp de futbol o gran zona 

esportiva i d’equipaments. 

 

- Possible ubicació d’espais de 

restauració i hotelers.  

 

- Àmbit comercial amb 

connexió al riu i l’avinguda 

del Progrés. 

 

 

 

Estació 

 



Estació 

 

Polígon de Serveis – Proposta 2 

 - Desviament via del tren. 

 

- Connexió amb l’Eixample en 

els vials implicats. 

 

- Demolició de magatzems. 

 

- Zona verda i connexió amb el 

parc fluvial. 

 

- Possibilitat de trasllat del 

camp de futbol o gran zona 

esportiva i d’equipaments. 

 

- Possible ubicació d’espais de 

restauració i hotelers.  

 

- Àmbit comercial amb 

connexió al riu i l’avinguda 

del Progrés. 

 



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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d’avanç 

Fase 
d’aprovació 

inicial 

Fase 
d’aprovació 
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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 taules de debat segons àmbits industrials: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min (30’/30’) 

 

 

 

 

 

 

Dinàmica de participació 

Taula 1. Kao Corporation, 
Can Vinyals, La Flora, Arch 
Lincolor i Ctra. Esparraguera 
 
Taula 2. Càtex Molí, Càtex 
Vilapou i Can Singla 
 
Taula 3. Teixit industrial en 
general 



Treball en grup 
3 taules de debat segons àmbits industrials. 
 

2 TEMES DE DEBAT 

 
 

 

 

 

 

 

 

60 min (30’/30’) 

 

 

 

 

 

 

Dinàmica de participació 

MOBILITAT I ACCESSIBILITAT 

USOS I ACTIVITATS 



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 dues temàtiques proposades (mobilitat i 
usos) a nivell del teixit industrial general del municipi, posant-se a disposició 
dels assistents els materials de cada polígon industrial per a fer les 
pertinents aportacions específiques en cas que s’escaigués. 

 

 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 
dins del marc dels polígons industrials i 
es va comptar amb aclariments i 
aportacions dinàmiques per part del 
representant de l’equip redactor del 
POUM. 



En relació a la mobilitat, es van plantejar qüestions a debatre en dos blocs: 
 
Mobilitat motoritzada: 

• Considereu que queda ben resolt l’accés als polígons industrials? En cas negatiu, quines 
propostes de millora faríeu? Tingueu en compte vehicles lleugers però també vehicles 
pesants. 

• Detecteu algun problema pel que fa a la mobilitat dins del polígon industrials? Quin/s? 
Com es podria resoldre o millorar? 

• Altres aspectes relacionats amb la mobilitat motoritzada: espais per càrrega i descàrrega, 
aparcament, accés en transport públic,...  

 
Mobilitat a peu i/o en bicicleta: 

• Què penseu sobre els itineraris existents i proposats per a vianants i ciclistes en relació 
als polígons industrials? 

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

 

DINÀMICA DE GRUP 

Mobilitat i accessibilitat 



En relació als usos i les activitats a preveure als polígons industrials, es van posar sobre 
la taula les següents qüestions: 
 

• Què en penseu de les diferents propostes en relació als usos que indica la llegenda del 
mapa? 

• Cal mantenir els usos industrials? 

• Caldria traslladar els usos industrials a alguna altra zona? Quina? 

• Caldria incorporar altres usos? Quin/s? Amb quines condicions? 

 

• Creieu que hi ha alguna problemàtica específica en relació als usos actuals que el POUM 
hauria de resoldre? (manca de serveis, habitatge, naus obsoletes,...) Com es podria fer 
(propostes concretes)? 

 

• Altres propostes de millora en relació als usos i activitats en polígons industrials  

DINÀMICA DE GRUP 

Usos i activitats 



En relació al sistema de mobilitat general es va considerar que: 

• Hi ha determinades incògnites que fan difícil prendre partit en relació a les 
actuacions proposades sobre la infraestructura viaria i ferroviària (Soterrament de la 
via del tren, propostes del Pla Director Urbanístic d’Infraestructures de la Ròtula 
Martorell – Abrera,...). 

• Es valora positivament la directriu assumida pel POUM que determinats nusos o 
elements viaris passin a ser sistemes generals i, per tant, quedin fora dels sectors. 
Fins ara, el fet que els sectors haguessin d’assumir aquestes càrregues ha comportat 
que s’encalli la seva execució. 

• En relació a la mobilitat ferroviària, la millor opció desitjable és el soterrament de la 
via del tren, si bé no es considera prioritari en zona industrial i és una actuació 
costosa. No obstant això, es valora positivament la premissa que les possibles 
solucions provisionals que s’adoptin no comprometin aquesta solució “final”.  

• Opció de preveure passos per sota (zona LIDL, per exemple) 

DINÀMICA DE GRUP 

Aportacions recollides 



En relació al sistema de mobilitat es van fer les següents aportacions específiques 
sobre les propostes als polígons: 

• La opinió majoritària és que cal una ampliació de la carretera C-55, una carretera 
que es considera que està cridada a ser potenciada per les connexions que permet. 
No hi ha consens absolut ja que hi ha assistents que alerten que això farà 
incrementar el trànsit en aquesta zona i la sinistralitat (conseqüentment es 
suggereix que no és necessària la connexió B-40/C-55). En qualsevol cas, es 
considera que és una actuació que depassa l’àmbit municipal i que depèn de 
decisions a altres nivells. 

 

 

DINÀMICA DE GRUP 

Aportacions recollides 

• En general es valora positivament la 
proposta plantejada a nivell viari en 
el tram assenyalat en lila al plànol de 
la dreta, que és on en un horitzó 
temporal a llarg termini caldrà posar 
l’atenció en termes de mobilitat. 

 

 



En relació al sistema de mobilitat es van fer les següents aportacions específiques 
sobre les propostes als polígons: 

• No obstant l’anterior, en relació a la rotonda proposada a nivell inferior no hi ha 
consens clar: 

DINÀMICA DE GRUP 

Aportacions recollides 

* Per una banda es considera que 
col·lapsarà, especialment pels camions de 
Manresa. Es proposa la previsió d’una 
rotonda a nivell que permeti la reducció 
de la velocitat, creant un sistema de doble 
rotonda. Des de l’equip redactor s’indica 
que el pas del tren impossibilita aquesta 
proposta 

• S’indica que el pont de la KAO no és segur per camionatge que suporta. 

• Es manifesta que manca accés a peu a Can Vinyals. Des de l’equip redactor es 
comenta que es preveu un itinerari (al pont s’hi preveu vorera per a vianants i 
bicicletes). 



En relació als usos i activitats, a nivell global per als polígons, les aportacions es van 
encaminar a: 

• Es valora positivament la proposta d’apostar per una terciarització del polígon de la 
Carretera d’Esparraguera. Es considera adient l’itinerari de cornisa (solució mixta 
balconada) que es planteja. També es valora positivament la voluntat de potenciar 
la vistositat d’aquest polígon. 

• Es valora positivament que des del POUM s’insti a una modificació de la TUC 
(trames urbanes consolidades) a l’àmbit de La Flora per tal de permetre que es 
desenvolupi la zona de serveis. 

• Es reconeix la dificultat existent en relació als habitatges de La Flora. No es planteja 
cap possible solució, si bé s’assumeix que amb el temps caldrà prendre alguna 
decisió ja que no s’hauria de mantenir l’habitatge en aquesta zona però sí reubicar 
les famílies. 

• Es valora positivament la proposta d’ubicació del camp de futbol al polígon de 
serveis amb voluntat que es dinamitzi i s’hi implementin usos complementaris. Es 
proposa una opció alternativa d’ubicar el camp de futbol a la zona de l’ARE (àrea 
residencial estratègica, tot i que l’equip redactor comenta que la operació és                                 
  complicada si allà s’hi pretén ubicar el CAP.  

DINÀMICA DE GRUP 

Aportacions recollides 



En relació als usos i activitats, a nivell global per als polígons, les aportacions es van 
encaminar a: 

• Es valora positivament el fet que el POUM aposti per la dinamització dels polígons 
amb flexibilització de la normativa, afavorint una major permissivitat d’usos però 
sempre condicionada. 

• Es valora positivament que el POUM reguli les alçades de les edificacions en zona 
industrial. Hi ha consens en què alçades de 12-15m seria el màxim en els casos de 
logística. S’apunta que cal tenir en compte factors topogràfics i d’exposició visual així 
com valorar la tipologia d’activitat a l’hora de regular les alçades màximes 
edificatòries. 

• No hi ha consens en la proposta del POUM de regularitzar/reconèixer la situació de 
parcel·lació d’algunes naus. Per una banda, es considera que no es poden legalitzar 
situacions derivades de males pràctiques. D’altra banda s’indica que per la realitat 
econòmica és convenient regularitzar aquestes situacions. 

DINÀMICA DE GRUP 

Aportacions recollides 



En relació als usos i activitats, també es van plantejar altres qüestions: 

• Es planteja el dubte de què pot fer el POUM en relació a les naus en desús. L’equip 
redactor comenta que no té potestat per fer-hi res, que és qüestió de disciplina 
urbanística. S’apunta que aquest fet dóna peu a que s’estenguin conductes de mala 
conservació o manteniment i s’insta a que es faci alguna actuació al respecte.  

DINÀMICA DE GRUP 

Aportacions recollides 

• Es valora positivament el corredor verd 
previst a la zona de la KAO, indicant-se que 
cal que sigui el més proper a la zona 
d’habitatge per tal que es puguin aprofitar 
els beneficis ambientals que suposa. 
Importància de condicionar la possibilitat de 
creixement industrial en aquesta zona a la 
dimensió d’aquest corredor, cal que sigui 
suficient. En qualsevol cas, els usos 
industrials en aquesta peça separada 
haurien de ser de tipus tecnològics/”nets”. 



En relació als usos i activitats, també es va indicar: 

• Les infraestructures per a l’abastament energètic de les zones industrials també han 
de ser preses en consideració. Actualment la potència es considera suficient però 
cal fer previsions futures i estudiar com s’imputa a cada polígon la despesa de les 
actuacions necessàries. Es proposa que aquesta repartició de despeses sigui en 
funció de l’aprofitament urbanístic de cada polígon.  

DINÀMICA DE GRUP 

Aportacions recollides 



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

