
POUM d’Olesa de Montserrat 

Taller de nucli antic 
 
4 de maig de 2017 



   

1. Presentació del POUM 

2. Procés de participació ciutadana 

3. Dinàmica de participació 

4. Principals aportacions rebudes 

ÍNDEX 



1.  Presentació del 
POUM 



PPC POUM Olesa de Montserrat 

• Que és el POUM? 

• El nucli antic d’Olesa 

 

 

 



• 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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PPC POUM Olesa de Montserrat 

• Que és el POUM? 

• El nucli antic d’Olesa 

 

 

 





Trama existent 



Figures gestió pla vigent 

 



Projecte intervenció integral 2008 

 



Equipaments 

 

Espais lliures 

 









Edificis singulars 



Edificis singulars 



Millores habitatge i usos 









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: 
 

 

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’) 

 

 

 

 

 

 

  

  



Posada en comú 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinàmica de participació 

15 min 

 

 

 

 

 

 



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 antic. 

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… 

Hi ha un ampli consens en la necessitat de replantejar la mobilitat del barri com 
a element clau per dinamitzar el nucli antic i per millorar-lo de cara al dia a dia 
dels veïns. 

Es recullen les següents aportacions com a solucions a les problemàtiques de 
mobilitat existents: 

• De manera general, s’està a favor de l’opció de fer del nucli antic una zona 
per a vianants (reduir trànsit motoritzat i prioritzar els desplaçaments a peu). 

• Es considera necessari millorar el transport públic per connectar amb el 
centre o amb el tren, especialment pensant en la gent gran (per exemple: 
microbús). 

• Es requereixen actuacions per resoldre les deficiències existents en matèria 
d’accessibilitat. 

• Es proposa crear una nova entrada/sortida al nucli antic. 

• Es suggereix preveure bosses d’aparcament que permetin donar resposta a 
les necessitats dels veïns que no poden disposar de garatge privat. 

 

 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

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

 Es fa especial èmfasi a la necessitat de millorar l’estat dels habitatges i dels 
carrers, que de manera generalitzada presenten deficiències importants, així com 
en la necessitat de proposar un criteri adequat en relació al nombre d’habitatges 
per edifici.  

En concret, les aportacions recollides en aquesta temàtica són: 

•  Hi ha consens en la urgència de potenciar la rehabilitació d’habitatges, 
especialment aquells que es troben en un avançat estat de deteriorament. Es 
reclama mantenir el model arquitectònic per preservar el caràcter del nucli. 

• Es reclamen accions per evitar l’abandonament dels habitatges. 

• Es considera que cal una reflexió sobre la densitat cap a la que ha de tendir 
el nucli antic. 

• Es suggereix revisar l’actual tractament de l’habitatge en edifici 
plurifamiliar, tot tenint en compte les situacions preexistents.    

• Es fa notar la necessitat de revisar i equiparar les amplades de carrers i 
places. 

 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

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

 ... 

•  Es suggereix limitar els creixements a mode de ciutat-jardí en les zones de 
casc antic-illa compacta (1b) entre Santa Oliva i el Collet de Sant Joan.  

• Es dóna importància al valor patrimonial dels edificis del nucli antic i es 
reclama preservar-ho. A tal efecte es proposa: 

• Inspeccions arqueològiques abans de reformar els habitatges amb més 
de 100 anys amb l’obligació de conservar, si s’escau, els elements que 
s’hi identifiquin o bé prohibint la demolició de l’edifici. 

• Senyalització de tots eles elements arquitectònics o que constin al 
Catàleg de patrimoni.  

• Es reclamen més habitatges a preu assequible al nucli antic per als joves, 
col·lectiu que es considera que cal atreure. Igualment es considera que 
manquen habitatges socials.  

 

 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Principals aportacions en l’àmbit dels SERVEIS I 
EQUIPAMENTS… 
Majoritàriament, la preocupació dels assistents s’encamina a la potenciació de 
l’activitat comercial a la zona del nucli antic.  

Les aportacions recollides en aquesta temàtica fan referència a : 

• Hi ha consens en la necessitat de potenciar l’activitat comercial al nucli antic 
com a punt clau en la seva dinamització i per millorar la qualitat de vida dels 
seus veïns. 

• Diverses persones consideren que cal incrementar la dotació d’espais verds a 
la zona del nucli antic.  

• Es reclamen solucions pels problemes d’electricitat i telecomunicacions que 
hi ha al barri. 

• Es proposa la canalització i reurbanització de la riera de Can Carreras. 

 

 

 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

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

 

1 

1. Desenvolupar la zona nord. 
2. Obrir carrer des de c/Hospital 

fins la riera de Can Carreres. 
 
 

2 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

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

 

4 

2 

3 

1 

1. Dignificar la Plaça de les fonts i Cal 
Milà. 

2. Definir límit del casc antic amb el 
carrer d’Anselm Clavé. 

3. Realitzar un passeig o dignificar la 
riera de Can Llimona. 

4. Dignificar la font del Roure. 
5. Donar ús com a espai verd la zona 

de cantonada entre c/Calvari i la 
riera. 

6. Resoldre l’accés a la riera com 
l’accés de Can Carreres al 
c/Anselm Clavé. 

7. Mantenir obert l’espai contigu (a 
la dreta) de Cal Rapissa. 

8. Urbanitzar la riera de Can 
Carreres. Fer equipaments 
esportius entre la riera i el 
c/Garrigues. 

 

5 
6 

7 

8 



DINÀMICA INDIVIDUAL 

Situació i descripció dels ASPECTES A MILLORAR 
PER PART DEL GRUP 3…  

 

4 

2 

3 

1 

1. Resoldre problemàtica Cal Milà. 
2. Millorar la zona de Cal Puigjaner. 
3. Millorar l’accés de Cal Llongueres. 
4. Fer un carrer i establir-hi una zona 

verda. 
5. Fer una zona de convivència (o 

zones “20”) i afavorir la zona pels 
vianants. 

6. Arreglar el paviment de la pujada 
del carrer de l'església. 

7. Remodelació integral de la Plaça 
de les fonts i recuperació de 
l’estructura de l’antiga plaça. 

8. Protecció hidrogeològica de totes 
les mines d’aigua subterrània i 
aqüífers del subsòl. 

9. Arreglar la plaça de la Font del 
Roure i potabilitzar la seva aigua. 
 
 
 

5 

6 

7 

8 

9 



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 antic. 



MOBILITAT I 
ACCESSIBILITAT 

• Quines propostes voldríeu que el POUM tingués en compte per al carrer Josep 
Anselm Clavé? 
• Què en penseu sobre la previsió d’una via de circumval·lació al nord del casc 
antic?  
• Què considereu que hauria de tenir en compte el POUM en relació a 
l’aparcament? 
• Per on proposaríeu que s’implementés un carril bici? 
• Què opineu sobre els actuals carrers de prioritat invertida? 
• Quins itineraris utilitzeu més per desplaçar-vos a peu entre l’eixample i el centre 
de la ciutat?  

HABITATGE I MODEL 
URBÀ 

• Què n’opineu sobre la possibilitat de permetre la divisió d’algunes cases grans 
buides en diversos habitatges? 
• Considereu que hi ha prou habitatge assequible al casc antic? 
•Existeix alguna edificació o element que mereixi una protecció especial a raó del 
seu valor patrimonial? 
• Caldria protegir d’alguna manera els enteixinats?  

ALTRES 

• Quines propostes voldríeu que el POUM tingués en compte per a l’espai a l’entorn 
de la riera de Can Carreres? 
• Com us agradaria que fos l’espai situat entre el Carrer de Baix i Vall d’Aran? 
• Quin ús social creu que se li podria donar al Parc del Porxo de Santa Oliva? 
• Al nucli antic hi manquen equipaments? Quins? On? 
• Quins són els espais urbans que més utilitzeu en el vostre dia a dia? Per a què els 
utilitzeu?  
 

DINÀMICA DE GRUP 



A continuació es recullen les principals aportacions obtingudes en 
relació a aquestes qüestions indicatives així com a altres temes 
que els assistents hagin considerat d’interès: 

MOBILITAT I ACCESSIBILITAT 

HABITATGE I MODEL URBÀ 

ALTRES 

DINÀMICA DE GRUP 



APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 

MOBILITAT I ACCESSIBILITAT (I) 

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 

• Es proposa desenvolupar la Ronda 
nord amb sortides adequades. 

• S’està d’acord amb l’execució de la 
Ronda nord però es puntualitza que 
cal minimitzar l’impacte ambiental 
(proposta de soterrament).  

• Es posa en dubte la necessitat de 
fer la Ronda nord, segons la situació 
actual (sense tenir en compte els 
creixements previstos). Es proposa  
d’obrir el C/Joan Llongueres fins la 
riera. En cas que es tiri endavant la 
Ronda nord, es proposa mantenir 
l’entorn d’aquest vial com a espai 
verd.  

• Es proposa crear zones 
d’aparcament públic en espais 
propers al casc antic. 

• Es considera que no hi ha 
problemes d’aparcament.  
• Es suggereix ubicar carrils bici a les 
rieres, creant passejos que 
connectessin el centre d’Olesa amb 
la zona muntanyosa del municipi i 
amb la zona esportiva. 

• Es proposa treure aparcament del 
C/Anselm Clavé i aprofitar l’espai per 
ubicar-hi carril bici. 

•Es suggereix obrir un carrer des de 
C/Hospital fins la Riera. 

• S’està d’acord amb la proposta però 
es suggereix allargar-ho fins a Cal 
Vicente.  

• Es posa en dubte la necessitat 
d’obertura del C/Hospital.  
• Es proposa crear una Zona 20 entre 
el C/Mallorca i el Pg/Progrés. 



APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 

MOBILITAT I ACCESSIBILITAT (II) 

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 

• Es considera que cal afavorir els 
carrers de prioritat invertida.  

 

• Com a itineraris més utilitzats per 
desplaçar-se a peu: 
  - Alfons Sala 
  - Salvador Casas 
  - Sant Josep Oriol  

• S’indiquen els mateixos itineraris 
com els més utilitzats per desplaçar-
se a peu. 

 

•Es suggereix aplicar les mesures 
derivades del Pla de Mobilitat del 
nucli antic (entrada de veïns en 
hores concretes). 

 



APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 

HABITATGE I MODEL URBÀ (I) 

GRUP 2 GRUP 3  GRUP 1 

• S’està d’acord amb permetre la 
divisió de cases grans en diversos 
habitatges amb els següents 
condicionants: 
 - Establir un mínim de superfície per 
habitatge. 
 - Conservar les façanes i estructures 
d’interès.  

• S’està d’acord amb permetre la 
divisió de cases grans en diversos 
habitatges. 

 

• Es considera que falta habitatge 
social i facilitats per l’accés al lloguer 
públic. 

• S’indica que cal millorar la 
normativa urbanística per tal de 
permetre habitatges assequibles. 

 

• Es considera que la protecció del 
patrimoni ha d’anar més enllà dels 
elements catalogats/protegits. 
• Per conservar els elements de valor 
patrimonial cal destinar ajuts. 

• Es proposa definir una normativa 
que protegeixi el patrimoni del nucli 
antic i que es prevegin mecanismes 
per conservar-lo. 

• Es proposa crear una línia d’ajuts 
econòmics per protegir, preservar i 
millorar el patrimoni. 
•  També caldria crear una línia 
d’ajuts per rehabilitar els interiors 
dels habitatges. 

• S’està d’acord amb la necessitat de 
conservar els enteixinats sempre i 
quan es prevegin ajuts per fer-ho.  

• Es considera que cal conservar els 
enteixinats i evitar fer reformes que 
provoquin la seva destrucció. 

 



APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 

HABITATGE I MODEL URBÀ (II) 

GRUP 2 GRUP 3  GRUP 1 

 

• Es considera que caldria replantejar 
el tractament de l’habitatge 
plurifamiliar. Caldria regularitzar les 
edificacions plurifamiliars però 
reconeixent les existents.  

 



APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 

ALTRES ASPECTES ESPECÍFICS (I) 

GRUP 3 GRUP 1 GRUP 2 

• Es proposa cobrir la riera de Can 
Carreres per fer-hi un passeig en 
plataforma única, amb zona verda al 
seu entorn.  

• Es proposa crear un passeig o un 
espai digne en les diverses rieres, 
que compti amb carril bici.  

• Per al Carrer de Baix i Vall d’Aran es 
considera que caldria enjardinar-lo i 
naturalitzar-lo per fer un carrer amb 
prioritat per a vianants.  

  

• Pel que fa al Parc del Porxo de 
Santa Oliva, es considera que caldria 
incrementar la dotació de verd.  
•Es suggereix fer una zona peatonal 
per la riera que passa per la Font del 
Roure, entre Santa Oliva i el parc 
municipal.  

 
•Es suggereix definir eixos comercials 
que desemboquin al Porxo de Santa 
Oliva. 



APORTACIONS DE LA DINÀMICA DE GRUP 

ALTRES ASPECTES ESPECÍFICS (II) 

GRUP 3 GRUP 1 GRUP 2 

• Es considera que caldria dotar de 
més zones verdes al nucli antic.  
 

• Es fa notar que manquen alguns 
equipaments al nucli antic: centre de 
dia o residència per a gent gran 
(zona Can Carreras), zona verda amb 
horts de lleure i equipaments 
esportius,... 



MOBILITAT I 
ACCESSIBILITAT 

• La idoneïtat de la Ronda nord resta condicionada al desenvolupament de nou sòl urbà 
en aquesta zona.  
• Cal esponjar el casc antic a nivell de mobilitat. A tal efecte, es considera positiu el fet 
de peatonalitzar la zona, tenint en compte l’accés dels veïns.  

HABITATGE I MODEL 
URBÀ 

• Cal definir una normativa urbanística que trobi l’equilibri entre frenar l’especulació i 
ser excessivament restrictiva (per evitar que derivi en abandonament). 
• Hi ha consens en la possibilitat de permetre la divisió de cases grans, 
independentment de si estan buides o plenes. 
• És important revisar la regulació de l’habitatge plurifamiliar al nucli antic.  
• Per conservar el patrimoni és indispensable destinar recursos econòmics (ajuts, 
subvencions, etc.). 

ALTRES 
• Hi ha una percepció generalitzada de manca de verd al nucli antic.  
• És important dignificar els eixos corresponents a les rieres de Can llimona i Can 
Carreras per unir la zona de muntanya amb el poble.  

POSADA EN COMÚ FINAL 

Aspectes de consens 



IMATGES DE LA SESSIÓ 



Gràcies per la vostra 
participació 

Cristina Marteles 
cmarteles@lavola.com  
 
Mar Vives 
mvives@lavola.com 
 
www.lavola.com 
@Lavola1981 
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