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• Instrument per ordenar integralment el territori 

• Classifica el sòl 

• 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 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. 

• Mesures per la mobilitat sostenible. 

• Preveure els usos admesos i la seva incidència territorial. 

• Determina els valors del territori que necessiten protecció. 

• Criteris de protecció del sòl no urbanitzable. 
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Habitatges dotacionals 

• A.- Gent gran 

1.790 m2 / 30 habitatges 

 

 

 

• B.- Gent jove 

3,940 m2 / 55 habitatges 

 



Acció en habitatge 



Creixement i necessitat 



Creixement i necessitat 
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Evolució de la població 



L’envelliment de la població 







Moltes gràcies 

AFAC-GRV 
abril 2017 



2. Procés de participació 
ciutadana 



Què és la participació ciutadana? 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Procés de participació ciutadana 



Elements de participació ciutadana  
 

• Creació d’una WEB específica www.poumolesademontserrat.cat   
 

 

Procés de participació ciutadana 

http://www.poumolesademontserrat.cat/


Elements de participació ciutadana  
 

• Correu electrònic de participació: info@olesademontserrat.cat 

• Mapa digital participatiu on-line: 
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Elements de participació ciutadana  
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3.  Dinàmica de 
participació 



Reflexió individual 
 

Tipus d’habitatge que ha de preveure el POUM 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

Dinàmica de participació 



Treball en grup 
 

Quins aspectes cal tenir en compte a l’hora de 
planificar urbanísticament la ciutat en relació a: 

• Salut 

• Habitatge  

• Envelliment de la població 

 

 

 

 

60 min 

 

 

 

 

 

 

Dinàmica de participació 



4.  Principals aportacions 
rebudes 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

La reflexió en la dinàmica de treball individual va ser sobre 
les qüestions: 

 

• L’oferta d’habitatges en el municipi és suficient? 

• L’oferta específica d’habitatges és suficient? Quin tipus d’habitatges 
manquen i on es podrien situar? 

• Els joves troben el primer habitatge al municipi? 

• L’oferta d’habitatge de lloguer és suficient? 

• L’oferta d’habitatge assistit per a la gent gran és suficient? 

• L’ajuntament hauria de disposar d’alguns habitatges públics de lloguer 
per a casos d’urgència social (incendis, catàstrofes, etc) o per a famílies 
desestructurades o amb problemes d’inclusió social? 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

L’oferta d’habitatges en el municipi és suficient?   

Sí (5)* No (4)* 

 

 Hi ha prou habitatges al municipi, 

alguns buits i d’altres a mig construir, 

de manera que no cal construir més 

sinó acabar els que estan a mig fer. 

 L’oferta en general, sí. L’accés a aquesta 

oferta és més discutible. 

 El poble ja ha fet una gran crescuda i si 

es construeixen més habitatges ens 

quedarem sense natura. 

 

 La gent marxa a viure fora. 

 Els habitatges que hi ha tenen un preu 

excessiu. 

 Basant-nos en els 900 (aprox.) habitatges 

buits, és suficient. S’hauran de trobar les 

raons per les quals estan buits. En un 

futur en faltaran. 

En aquest aspecte els assistents van manifestar diversitat d’opinions:  

  

* S’indica entre parèntesi el nombre d’aportacions que s’inclinen cap a una o altra 
opció i dins la taula es recullen els principals comentaris o observacions manifestats 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

L’oferta específica d’habitatges és suficient?  
Quin tipus d’habitatges manquen i on es podrien situar? 

Sí (1) No (7) 

 

 L’oferta és suficient, tot i que a causa de 

la proximitat amb Barcelona provoca 

que el seu valor sigui elevat. 

 

 L’oferta no és suficient, tant per a joves 

com per a gent gran. Manquen 

habitatges de protecció redistribuïts per 

tot el nucli urbà, no a les urbanitzacions. 

 Manca d’habitatges dotacionals, de 

lloguer social, de protecció oficial i per a 

casos d’urgència social. 

 Falten habitatges de lloguer i lloguer 

social. 

En aquest aspecte els assistents van opinar majoritàriament que l’oferta 
específica d’habitatges no és suficient.  



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Els joves troben el primer habitatge en el municipi? 

Sí (2) No (7) 

 

 El poden trobar tot i que sovint és 

precari, en situació de venta o lloguer i 

amb un elevat preu. 

 En general sí, tot i que caldria 

considerar el tipus i condició d’aquests. 

 

 Queda determinat per la vida del joves 

(estudis, feina, etc). 

 Majoritàriament els joves no troben 

habitatge al municipi. Hi ha un dèficit de 

pisos de lloguer o compra a un preu 

raonable.  

 L’elevat preu dels pisos fa que els joves 

optin sobretot per pisos de lloguer. 

 

 

En aquest aspecte els assistents van coincidir majoritàriament en la 
dificultat dels joves per aconseguir el primer habitatge a un preu raonable.  



DINÀMICA INDIVIDUAL 

L’oferta d’habitatge de lloguer és suficient? 

Sí (0) No (10) 

  

• La situació socio-econòmica actual 

afavoreix la pujada de preus i fa 

inaccessible l’oferta a la demanda. 

• Hi ha manca de pisos de mides mitjanes. 

• Cal habitatge de lloguer amb preus més 

assequibles, per evitar que la gent marxi 

a altres poblacions on el lloguer és més 

barat. 

En aquest aspecte va haver-hi consens en què l’oferta d’habitatge de 
lloguer és insuficient. 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

L’oferta d’habitatge assistit per a la gent gran és suficient? 

Sí(1) No(8) 

 

 En part sí, però quasi tot és privat i no 

tota la gent gran s’ho pot permetre. 

 

 Caldria fer-ne més. 

 Cal millorar els accessos a molts 

habitatges. 

 És important que puguin tenir 

independència a l’hora de tenir ajudes i 

serveis. 

 Desconec que hi hagi oferta al municipi.  

 Es necessiten places de residències. 

En aquest aspecte els assistents van coincidir majoritàriament que l’oferta 
d’habitatge assistit per a la gent és insuficient. 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

L’ajuntament hauria de disposar d’alguns habitatges públics 
de lloguer per a casos d’urgència social (incendis, catàstrofes, etc) 
o per a famílies desestructurades o amb problemes d’inclusió 
social? 
 

Sí (10) No(0) 

 

 El municipi en té, però no suficients. 

 Hauria de disposar d’habitatges per a 

urgències, no com a solució a 

l’habitatge social. 

 És important com a resposta a 

famílies desestructurades. 

 

En aquest aspecte els assistents van coincidir en que cal dotar el municipi 
d’habitatges públics de lloguer per a casos d’urgència social o famílies 
desestructurades. 



DINÀMICA DE GRUP 

La dinàmica de grup va consistir en formular propostes 
concretes  d’aspectes que el POUM cal que tingui en compte 
a l’hora de planificar urbanísticament la ciutat en relació a la 
salut, l’habitatge i l’envelliment de la població.  

Per fer-ho els participants van tenir en compte també altres 
aspectes relacionats, com ara: els espais verds, l’accessibilitat, 
el transport, els equipaments, els joves i infants. 

 

A continuació es recullen les principals aportacions 
obtingudes dels grups de treball. 

 



Tenint en compte l’habitatge i l’envelliment de la població… 

Va haver-hi consens entre tots els grups que hi ha prou 
habitatges construïts i no caldria urbanitzar més.  

• Caldria utilitzar els habitatges ja construïts i convertir-los 
en habitatges socials. 

 

Altres aportacions: 

• Cal més habitatge social: el municipi hauria de disposar de 
pisos tutelats per a qualsevol franja d’edat. 

• En els habitatges tutelats per a la gent gran s’hauria de 
prioritzar la centralitat de les seves ubicacions. 

 

APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 



Tenint en compte els equipaments… 

Tots els grups van coincidir en considerar que cal repartir els 
equipaments per tot el municipi. 

En concret es va considerar que caldria: 

• Apropar els equipaments esportius a una zona central 
del nucli urbà. 

• Ampliar els centres per estudiar.  

• Ampliar l’horari de la biblioteca. 

• Crear equipaments que afavoreixin els punts de reunió i 
trobada de la gent. 

 

APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 



Tenint en compte els joves, el transport i els equipaments… 

• Es necessita una millora en les comunicacions interurbanes, 
sobretot amb la zona del Vallès i l’Anoia. 

• Falten espais per a joves com ara centres socials, centres 
culturals, etc. 

 

APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 



Tenint en compte la salut i els equipaments… 

• Cal aprofitar equipaments existents per apropar els serveis 
assistencials a la població, sobretot per a la gent gran. 

• Cal ampliar les capacitats del CAP o creació d’un altre centre 
a la zona de Poblesec. 

• Crear rutes saludables incloses dins el teixit urbà i dotades 
de mobiliari per a dur a terme activitat física. Per exemple, 
creació de parcs de salut. 

 

 

APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 



Tenint en compte l’accessibilitat i el transport… 

• Millorar la connexió interna del transport, per evitar itineraris poc 
accessibles o  amb poca demanda, respecte d’altres rutes que necessiten 
una millora substancial. 

• Especialment al casc antic caldria millorar la mobilitat. 

• El transport urbà hauria d’abastir tots els barris del poble, sense excloure 
els barris situats fora del nucli urbà. 

• És necessari una ampliació de les places de pàrking a tot el poble. 

Altres aportacions relacionades amb el transport i els accessos: 

• Cal adaptar el transport a les persones de mobilitat reduïda. 

• És necessari crear abonaments de transport públic per a la gent gran. 

• Cal una oferta de transport públic que permeti més de dos trajectes per 
hora o transbord. 

• Cal fer tasques de manteniment als accessos del poble. 

 

 

APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 



Tenint en compte els espais verds… 

Va haver-hi consens entre tots els grups de que cal més espais 
verds repartits per tot el nucli urbà, sobretot a l’eixample.  

• Cal que el POUM tingui en consideració els espais verds, per 
això es proposa: 

• Preservar l’entorn del poble, sobretot les vinyes i muntanyes que 
envolten el poble. 

• No edificar a les vinyes contigües al municipi, com Can Llimona. 

• Potenciar la construcció de places amb espais verds i no de 
formigó. 

• Augmentar les zones verdes a la zona final de la rambla. 

• Considerar la creació d’espais verds en les futures construccions. 

 

 

 

APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 



IMATGES DE LA SESSIÓ 



Gràcies per la vostra 
participació 

Laura Llavina                  
laurallavina@lavola.com  
 
Montse Vila 
mvila@lavola.com  
 
www.lavola.com 
@Lavola1981 
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