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1.  Presentació del 
POUM 



•Taller de nucli urbà. 

Eixample, collet de Sant 

Joan, Closos i altres 
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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-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. 

• 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 
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• Que és el POUM? 

• L’Eixample 

• Els Closos 
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Creixement i necessitat 





Els Closos 

• A.- Gent gran 
1.790 m2 / 30 habitatges 

 

 

 

• B.- Gent jove 
3,940 m2 / 55 habitatges 

 



Acció en habitatge 



PPC POUM Olesa de Montserrat 

• Que és el POUM? 

• L’eixample 

• Els Closos 

• Collet de Sant Joan 

• Poble Sec 

• Sant Bernat 

• Les Planes 

 

 





Collet de Sant Joan 
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2.  Què és la 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: 
 

 

Procés de participació ciutadana 
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Elements de participació ciutadana  

Procés de participació ciutadana 



3.  Dinàmica de 
participació 



Reflexió individual 
 

3 temes/aspectes que el POUM ha de 
tenir en compte de manera prioritària 
() 
 

2 espais on cal que el POUM actuï () 
 

 

 

 

Dinàmica de participació 

10 min 

 

 

 

 

 

 



Treball en grup 
 

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

• Mobilitat i transport 

• Habitatge i model urbà 

• Altres aspectes 

 

 

 

 

Dinàmica de participació 

60 min 
(25’/20’/15’) 

 

 

 

 

 

 



Treball en grup 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinàmica de participació 

60 min 
(25’/20’/15’) 

 

 

 

 

 

 

  

  



4.  Principals aportacions 
rebudes 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Es va demanar una reflexió individual per identificar i 
recollir 3 aspectes, de qualsevol temàtica, que es 
considera que el POUM hauria de tenir especialment en 
compte pel que fa a la seva proposta dins el nucli urbà. 

A més, es va demanar als assistents 
que indiquessin 2 aspectes a 
millorar o llocs que no els agraden 
d’Olesa.  

Aquests punts es van assenyalar 
amb un gomet vermell sobre un 
mapa i en una graella es va 
especificar l’aspecte de millora. 

A continuació es presenten les aportacions rebudes 
en aquesta dinàmica individual, agrupades segons la 
temàtica a què fan referència. 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Principals aportacions en l’àmbit de la MOBILITAT… 

De manera majoritària es considera que cal apostar per una mobilitat més 
sostenible al nucli urbà, donant importància a la necessitat de millorar la 
infraestructura per a la bicicleta i resolent els actuals problemes de 
congestió en la circulació de vehicles. 

Concretament, es recullen les següents aportacions: 

• Es considera que cal preveure un carril bici que travessi la part 
central d’Olesa i comuniqui els dos extrems del municipi. 

• S’apunta que manquen itineraris segurs per a vianants així com 
carrers peatonals. 

• S’indica que cal resoldre les problemàtiques d’aparcament, 
preveient-ne a prop dels punts de serveis i regular els guals ja que es 
considera que n’hi ha un excés. 

• Es fa notar la necessitat d’aconseguir una mobilitat fluida al poble ja 
que cal poder anar d’un extrem a l’altre del poble sense perill i amb 
comoditat, especialment en hora punta. 

 

 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Les aportacions recollides en aquesta temàtica fan referència a: 

• S’indica que cal solucionar problemes de densitats regulant la superfície 
mínima d’edificabilitat per tal de garantir la qualitat i funcionalitat dels 
habitatges del nucli urbà. 

• Es proposa revisar la regulació de les alçades de les edificacions atenent 
en tant que les restriccions d’alçades actuals sovint comporten prendre 
solucions tècniques no tant correctes/eficients.  

• Es suggereix modificar la normativa que impossibilita tenir més de 12 m2 
útils màxims a sotacoberta i, per tant, impedeix fer ús d’aquest espai en 
relació a la terrassa, com a zona de dia de l’habitatge.  

Principals aportacions en l’àmbit de l’HABITATGE i 
el MODEL URBÀ…  

 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

ALTRES aportacions recollides… 
 

 
Les aportacions rebudes fan referència a temàtiques diverses: 

• Es considera que cal incrementar la dotació de zones verdes el més 
naturalitzades possible ja que els espais públics es consideren massa 
“durs”. 

• S’indica que seria interessant preveure un espai poliesportiu i algun 
parc per a nens que sigui semicobert o cobert per als dies de pluja i 
fred.  

• Es creu necessari resoldre les mancances que actualment presenta 
l’accés a peu al riu.  

• Es considera que cal més protecció del medi natural per garantir-ne 
la conservació, especialment en zona rústica. 

• Es reclama respectar la imatge del carrer indústria (a nivell històric i 
estètic), preservant les zones de jardí que hi ha enfront de les 
vivendes. Es considera important la protecció i conservació del 
patrimoni natural de la zona rústica. 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Situació i descripció dels ASPECTES A MILLORAR 
PER PART DEL GRUP 1…  

 

4 

2 

3 

1 

1. Mantenir l’espai dels patis enfront 
de les vivendes (C/Indústria). 

2. Millorar l’accés a peu al riu, 
resolent l’elevada perillositat que 
actualment suposa. 

3. Millorar la mobilitat en aquest punt 
ja que habitualment s’hi 
produeixen retencions a les hores 
d’entrada i sortida de les escoles. 

4. Instal·lar una coberta al parc 
municipal, principalment per quan 
plou i fa fred. 

 
 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

 

 

Situació i descripció dels ASPECTES A MILLORAR 
PER PART DEL GRUP 2… 

1 

2 

3 

1. Dignificar l’entrada nord al municipi 
a nivell estètic (proposta: plantar-hi 
fileres de plataners). 

2. Ampliar i/o millorar les 
instal·lacions esportives que 
presenten un estat lleugerament 
obsolet. 

3. Aprofitar aquest espai que 
actualment es troba en desús i 
sense manteniment com a zona 
verda pública del municipi. 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Situació i descripció dels ASPECTES A MILLORAR 
PER PART DEL GRUP 2… 

4 

5 

6 

4. Afavorir la mobilitat a peu en al zona del nucli antic. 
5. Solucionar la problemàtica existent en aquest punt: s’està fent 

ús d’un carrer que no està urbanitzat. 
6. Millorar l’entrada al poble en aquest punt a causa de l’elevada 

perillositat que presenta la incorporació, per poca visibilitat. 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

 

 

Situació i descripció dels ASPECTES A MILLORAR 
PER PART DEL GRUP 2… 

8 

9 7 

7. Soterrar la via del tren per 
facilitar la millora dels 
desplaçaments a peu en 
aquesta zona.  

8. Millorar l’accessibilitat a la 
zona del riu. 

9. Conservar i millorar el parc 
horto-frutícola que hi ha en 
aquesta zona.  



DINÀMICA DE GRUP 

La dinàmica de grup va consistir en formular aportacions 
en relació a unes qüestions concretes referides a 
mobilitat, habitatge i altres aspectes per tal que el POUM 
les pugui tenir en compte en la proposta dins el nucli urbà. 



MOBILITAT I 
ACCESSIBILITAT 

• Creieu que manca aparcament públic? On? 
• Penseu que caldria preveure algun carril bici? Per quin/s carrer/s? 
• Per quins carrers definiríeu Itineraris per a vianants? Cal algun carrer 
d’ús exclusiu per a vianants o pacificat? 
• Quins possibles Itineraris des del nucli urbà al parc fluvial del Llobregat 
considereu que cal preveure/millorar? 
• Com valoreu la possibilitat de soterrar el tram central del ferrocarril? 
• Quina opinió teniu de les vies laterals de servei a la carretera? 

HABITATGE I 
MODEL URBÀ 

• L’oferta d’habitatge al nucli urbà és suficient? 
• L’oferta de lloguer és suficient? 
• Quina altura d’edificació màxima s’hauria de permetre a la zona de 
l’Eixample? 
• Creieu que l’oferta d’habitatge és assequible? 
• Quines propostes faríeu per a l’avinguda Francesc Macià, la Rambla i els 
carrers de l’Eixample. 
• Què considereu com a espai central representatiu de la ciutat? 

ALTRES 

• Falta alguna tipologia d’equipaments? Quins? On? 
• Com valoreu l’oferta de parcs i jardins?  
• Quins carrers proposaríeu com a eixos comercials? 
• Considereu que hi ha espais/edificis/elements amb valor patrimonial? 
Quins? 

DINÀMICA DE GRUP 



A continuació es recullen les principals aportacions obtingudes en 
relació a aquestes qüestions indicatives: 

MOBILITAT I ACCESSIBILITAT 

HABITATGE I MODEL URBÀ 

ALTRES 

DINÀMICA DE GRUP 



APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 

MOBILITAT I ACCESSIBILITAT 

GRUP 1 GRUP 2 

• S’identifica un elevat nombre de guals 
que obstaculitzen el carrer i 
prohibeixen l’aparcament  Es 
proposa preveure bosses d’aparcament 
al centre o pàrquings dissuasoris. 
• Es considera que hi ha una clara 
mancança de carril bici. Es fan 
propostes d’ubicació (veure mapa 
següent). 
• Es proposa convertir el C/Francesc 
Macià un carrer d’un únic sentit a 
mode de rambla. 
• Es fa notar que al C/Riera les voreres 
són molt estretes i que quan plou hi ha 
problemes d’inundació quan plou. 
 

• S’està d’acord en que manca carril bici 
al municipi  No hi ha consens sobre 
la ubicació idònia per al possible nou 
carril bici. Les diferents propostes són: 

• Eliminar les places d’aparcament 
(zona blava) del C/Francesc Macià i 
aprofitar l’espai guanyat per 
implantar-hi el carril bici. En aquest 
sentit, caldria preveure bosses 
d’aparcament als dos extrems de la 
població. 
• Convertir el C/Francesc Macià en 
un itinerari principal per a vehicles 
on s’afavoreixi el pas ràpiddel cotxe i 
instaurar itineraris de carril bici per 
carrers paral·lels on la circulació 
seria menys intensa.  

 
 



DINÀMICA DE GRUP 
APORTACIONS EN MAPA. Proposta carril bici 



APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 

HABITATGE I MODEL URBÀ 

GRUP 1 GRUP 2 

• Es considera que l’oferta d’habitatge no és 
suficient i que, a més, existeix un nombre 
important de pisos pendents d’acabar.  
• Es considera que clarament manca oferta 
de lloguer assequible. 
• En relació a les alçades, hi ha consens en 
què caldria mantenir alçades baixes per tal 
de preservar un caràcter urbà diferent de la 
resta del teixit edificat i no tenir la sensació 
“d’ofegament” que provoquen els edificis 
alts. 
• Hi ha unanimitat en relació a la manca de 
“verd” a l’Eixample (Plaça Catalunya i plaça 
de l’Oli)  
• S’està d’acord en que cal potenciar la 
Rambla. Es proposa potenciar-hi actes 
públics i potenciar també el Parc de 
l’Estatut que permetria atraure a gent cap a 
la Rambla. 

• Es fa esment al fet que molts propietaris 
no posen a llogar els pisos per inseguretat. 
Cal afavorir el lloguer amb garanties. 
• No hi ha consens en relació a l’alçada 
edificatòria.  

• Es considera correcta l’alçada 
edificatòria actual (PB+3). 
• Caldria permetre més alçada per 
evitar que es construeixin solars que 
ara estan buits i que podrien usar-se 
com a zones verdes per esponjar el 
nucli urbà.  

• S’està d’acord en la manca d’espais 
públics de qualitat al nucli urbà, si bé 
s’assumeix la manca d’espai.  
• Cal modificar la normativa que 
actualment impedeix la implantació de 
cobertes verdes. 



APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 

GRUP 1 GRUP 2 

• Es considera que cal fomentar i mantenir 
elements patrimonials com la Plaça de les Fonts 
i determinades cases antigues. 
• Es creu que caldria rehabilitar cases en desús 
ubicades al C/Calvari. 
• Al C/Indústria es considera que les cases 
antigues cal que mantinguin l’alineació actual, 
amb patis al davant i la casa al darrera. Es 
considera que a la part nova no caldria mantenir 
aquesta tipologia de construcció.  
• Es fa notar la necessitat d’un parc cobert amb 
aparcament exclusiu pel mateix. 
• Es considera que manquen equipaments: 
piscina en condicions, nou poliesportiu més 
proper, 
• Es proposa crear un Pipican dins el nucli urbà i 
delimitar zones verdes per poder deixar els 
gossos lliures i passejar amb ells. 
• S’indica que manquen papereres i fonts per 
beure. 

• Es considera que caldria treure cotxes del nucli 
urbà per permetre que s’hi implantin eixos 
comercials. 
• Es proposa una zona verda (veure mapa 
següent) amb 3 connexions cap a la zona del riu: 
nord, sud i centre.  
• S’indica que el C/Lluís Puigjaner és un eix 
comercial molt important de manera que 
caldria ampliar les voreres . 
• Es considera que caldria potenciar els patis 
dels edificis. 
• S’apunta que la zona de Can Llimona és una 
zona agrícola a preservar.  
• Es considera que caldria augmentar la dotació 
de pisos tutelats per la gent gran.  
 

ALTRES ASPECTES ESPECÍFICS 



DINÀMICA DE GRUP 
APORTACIONS EN MAPA. Àrees d’interès  

Zona Can Llimona 

Eix Comercial 

Zona en desús. Potencial 
ubicació per incorporar 
equipaments 

Proposta de zona verda 



IMATGES DE LA SESSIÓ 



Gràcies per la vostra 
participació 

Laura Llavina                  
laurallavina@lavola.com  
 
Mar Vives 
mvives@lavola.com 
 
www.lavola.com 
@Lavola1981 
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