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1. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1.1. INTRODUCCIÓ

El present document es redacta com a Memòria de Participació del POUM de Sant Vicenç
de Castellet, tal com s’exposa al Programa de Participació (adjunt a l’apartat 1.7.1
d’Annexes de la present memòria) que  defineix el procés a seguir, la metodologia,
accions i documentació que ha de produir la participació ciutadana dintre d’aquest POUM.

Els continguts del document s’exposen de manera cronològica: les activitats, els resultats
de tot el procés de  participació i les conclusions, desenvolupades entre gener i juliol de
2021, coincidint amb la redacció de l’Avanç del POUM. També s’incorporen els materials
gràfics de suport adients per a la comprensió del procés i els resultats, i una descripció de
la comunicació que s’ha realitzat de tot el procés de participació.

Tota la normativa urbanística disposa la necessitat d’implementar eines de participació
que assegurin, per una banda, la vinculació del planejament a les perspectives dels
diferents grups, entitats i ciutadania que participa d’aquests processos i, per altra, que
facilitin la comprensió dels documents de planejament. Amb el relat que segueix donem
per aconseguit aquest objectiu normatiu i d’altres definits pel propi procés que s’exposen
a continuació.

Val a dir ha sigut un procés intens i complex, que s’ha vist obligat a conviure amb la
pandèmia de la Covid-19, així que s’han hagut d’adaptar algunes dates i metodologies,
amb l’objectiu de garantir el compliment dels objectius plantejats inicialment, i buscant
sempre facilitar la participació de totes aquelles persones, col.lectius i entittats que així ho
han volgut.

Imatges d’una de les sessions participatives fetes durant el procés participatiu.
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1.2. OBJECTIUS

Els principals objectius que s’han perseguit en tot moment durant el desenvolupament
d’aquest procés són:

● Facilitar la participació al procés de les diferents fases del POUM.
● Establir una difusió i accés a la informació que produeix el procés de redacció del

POUM.
● Definir punts de connexió entre entitats, habitants, administració i redactors del POUM
● Vehicular la informació provinent del procés de disseny social i participatiu per a trobar

encaix a la redacció del POUM i el seguiment de la resta del procés del POUM.

1.3. METODOLOGIA I ACCIONS

El procés participatiu, a grans termes, està basat en la metodologia IAP
(Investigació-Acció Participativa). La base d’aquesta metodologia és la implicació
ciutadana en la resolució de problemes que els afecten, el que es pot traslladar a la
definició conjunta de polítiques públiques o planificacions territorials, on el que busca és
crear un “canal de diàleg” guiat pel debat, arribant a consensos des de l'equilibri, el
respecte i la col·laboració lliure i informada, en el que es coneix com a “diàleg de sabers”,
que entén que cada un dels agents implicats en un procés té un grau d’expertesa que el
capacita per establir un diàleg en termes d’igualtat amb la resta d’agents, i que de la
suma de totes les visions s’obtindran els acords per assolir els objectius del procés.

Durant el procés de participació s’ha generat un conjunt d’informació de forma
col·laborativa que facilita la redacció del POUM. Aquest procés de participació és més
intens durant l’etapa de l’Avanç; mentre que en les etapes posteriors, els treballs de
participació que es porten a terme són de seguiment, resolucions tècniques i contrast de
resultats, d’acord amb tot allò previst per la normativa vigent en matèria urbanística.

Dins de l’etapa de l’Avanç podem distingir 4 grans fases:

FASE 0: Pla de treball
FASE I: Anàlisi i diagnosi socioterritorial
FASE II: Proposta
FASE III: Retorn i conclusions

Per tal de vehicular la informació provinent del procés participatiu i la redacció del POUM,
a cadascuna d’aquestes etapes i coincidint amb el desenvolupament de les principals
accions participatives  s’han elaborat informes preliminars amb l’objectiu de ser una eina
més d’anàlisi, de fer un retorn a les persones que hi han participat i  per tal d’informar a
l’equip redactor de l’Avanç del POUM de tot allò que s’ha anat recollint per part de la
ciutadania.
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Com a document definitiu s’entrega la Memòria de participació ciutadana, que recull el
procés de participació de l’Avanç del POUM amb els aspectes més importants dels
resultats obtinguts i incorpora aquelles eines de seguiment i canals de participació que
s’han utilitzat per a les etapes posteriors de la tramitació urbanística.

A continuació s’incorpora el diagrama del procés de participació de l’Avanç de POUM, on
es detallen les diverses fases i les accions que s’han realitzat a cada una d’elles.

Es tracta de la planificació que es va fer a l’inici del procés i en motiu de l’aprovació del
programa de participació ciutadana de gener de 2021, i que, tal i com ja s’ha comentat
anteriorment ha sofert algunes modificacions motivades per la Covid-19, que malgrat han
afectat a algunes dates, no han impedit la participació de les persones que així ho han
desitjat.

1.4. EINES DE SEGUIMENT

L’estructura participativa té la voluntat d’imbricar les perspectives de l’administració local i
de la ciutadania de manera estable i continuada., En aquest sentit val a dir que malgrat no
s’ha constituït formalment una comissió de seguiment del POUM, durant el
desenvolupament del procés participatiu s’han anat recollint els contactes de totes les
persones que ho han volgut. Això per una banda ha permès fer el retorn respectiu de les
accions on han participat, però, a més a més, pot ser el punt de partida de la constitució
d’aquesta comissió si aquesta és la voluntat de l’Ajuntament durant les següents etapes
de la tramitació urbanística.
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1.5. MAPA D’ACTORS I REPRESENTATIVITAT

Sant Vicenç de Castellet és un municipi de 9.274 habitants, segons dades de l’INE de
l’any 2018, amb un teixit associatiu ampli i complex, i amb una ciutadania diversa en tots
els sentits. Per aquest motiu s’ha fet un esforç per dissenyar un procés participatiu capaç
d’arribar a totes aquestes persones, tant les que habitualment participen dels processos
de presa de decisions que afecten al poble com aquelles que per les seves especificitats
no ho fan. En aquest sentit han sigut claus les primeres entrevistes grupals, realitzades a
l’inici del procés, que han servit per comentar això amb “persones claus” del teixit social, i
ajustar els plantejaments que s’havien fet inicialment per al procés participatiu

Fruit d’això, per exemple, s’han acabat fent els esforços necessaris per incloure la mirada
de la ciutadania infantil i adolesc
ent al POUM, fet que, per desgràcia, no és habitual en projecte d’aquestes
característiques.
Amb tot això es calcula que han sigut una mica més de 600 persones les que han
participat del procés participatiu del POUM, ja sigui en vàries o en alguna de les accions
que s’han realitzat.

Les dades, separades per a cadascuna de les trobades són:

- Enquesta online: 154 persones

- Entrevistes grupals: 33 persones en total, 10 persones a la de tècnics
municipals, 12 persones a la de representants de la ciutadania, 11 persones a
la de representants polítics

- Passejades exploratòries: 12 persones

- Tallers de propostes oberts a la ciutadania: 38 persones, 30 a la del dia 6 i 8 a
la del dia 15.

- Tallers a les escoles de primària: grups de 5è i 6è de les escoles Sant Vicenç,
PuigSoler i FEDAC, en total s’estima que hi poden haver participat uns 350
nens i nenes.

- Tallers a l’espai públic per a joves: 40 joves aproximadament.

A banda de les dades quantitatives, han participat del taller moltes persones, col.lectius i
entitats amb perfils diversos, tant pel que fa a edat, origen, gènere o grups d’interès.

El següent diagrama vol ser un reflex de tot això:
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mapa d’actors que han participat del procés
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2. RESULTATS PARCIALS

En el marc del procés participatiu de redacció del POUM de Sant Vicenç de Castellet, durant la
seva fase d’Avanç, es proposen diverses activitats per recollir els punts de vista de la ciutadania
des de la reflexió i el debat.

A continuació es detallen els resultats de les accions participatives que s'han realitzat, prèvies a
l'aprovació  de l'Avanç de Pla:

● Enquestes on-line
● 3 entrevistes grupals
● Passejades  exploratòries
● Tallers de propostes oberts a la ciutadania
● Sessions amb les escoles de primària
● Taller a l’espai públic amb joves del poble1

2.1. ENQUESTES ON-LINE

La mostra de les enquestes és força representativa, es realitza un mostreig de 154
persones de les quals 87 s'identifiquen com a dones i 67 s'identifiquen com a homes,
d'edats compreses entre els 21 i 82 anys. La majoria de persones han nascut a Sant
Vicenç de Castellet i han viscut sempre o fa més de vint anys i, per tant, són força
coneixedors del municipi. La zona del centre i la de Plaça Espanya és on viuen més
persones enquestades, per contra, la zona de Can Xesc o la de la Farinera és on s'han
obtingut menys respostes. El 96% de la mostra és de nacionalitat espanyola i, el 4%
restant de diverses nacionalitats: com marroquina, alemanya o romanesa, entre d'altres.

L’enquesta es divideix en sis grans apartats: Percepcions, desenvolupament urbanístic,
habitatge i model de municipi, mobilitat, desenvolupament econòmic, i, per últim, entorn
natural, De  cada un dels apartats es fan una sèrie de preguntes relacionades amb la
temàtica, amb un total d’unes 65 preguntes. A continuació es detallen els principals
resultats de cada apartat.

1 Després de les  entrevistes grupals, es va trobar a faltar la perspectiva d’infants i adolescents, així que
es va decidir fer unes sessions d’amplificació de perspectives adreçades als infants i joves del poble, per
tal de recollir les seves opinions i donar-los veu com a ciutadans de present.
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Percepcions
En termes generals, quasi la meitat de les persones enquestades (48%) creu que es viu
bé al municipi, el 32% creu que es viu de manera acceptable, el 10% opina que molt bé, i
només el 8% apunta que malament o molt malament. Quan es compara la qualitat de la
vida al municipi de fa cinc anys, les respostes varien força, a grans trets s'opina que és
viva pitjor, ja que el 32% creu que es vivia malament o molt malament.
Pel que a la identitat del municipi, les persones assenyalen clarament com a llocs
representatius del municipi la zona de Vallhonesta i l'àmbit de Castellet, en segon lloc
destaca el riu Llobregat i la plaça de l'Ajuntament.

Desenvolupament urbanístic
La valoració del desenvolupament urbanístic dels darrers vint-i-cinc anys és força variada,
destaquen tres opinions diferents: un 23% creu que malament, un 30% opina que
acceptable i el 21% apunta que bé. Aquesta diversitat d'opinions es repeteixen quan es
consulta a les persones sobre el desenvolupament urbanístic dels darrers anys, si ha
aportat beneficis o problemes al municipi, l'opinió no té una tendència clara, ja que la
meitat opina que ha portat més beneficis que problemes, i l'altra meitat opina al contrari,
que ha portat més problemes que beneficis.
En canvi, la divisió d'opinions no apareix quan es consulta pel model de desenvolupament
urbanístic dels anys vinents, ja que el 55% de les enquestades opina que el creixement
del municipi hauria de ser l'ajustat a les necessitats d'indústria i empreses i d'habitatge
previstes.
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Habitatge i model de municipi
Referent a l'habitatge, la meitat de les persones considera que l'estat de conservació del
parc està malament o molt malament, sols un 30% creu que és acceptable.
Pel que fa a l'accés a l'habitatge, tant de lloguer com de compra, la resposta és força
clara: hi ha dificultats d'accés a un habitatge, sigui perquè hi ha poca oferta o perquè els
preus són elevats.
A trets generals, les necessitats familiars amb relació als habitatges són que disposin de
terrassa o balcó i que tinguin 3 habitacions.
En general, les enquestades creuen que la principal problemàtica que millor defineix la
majoria del parc és que hi ha molta quantitat d'habitatges desocupats i buits.

Mobilitat
Generalment els desplaçaments interns del municipi es realitzen a peu (60%), encara que
la majoria de gent opina que en el disseny dels carrers es prioritza els vehicles i sols un
5% de les enquestades creu que és prioritza el vianant, quasi un 60% creu que s'hauria
de reduir l'impacte i efecte del trànsit de vehicles dins el municipi, i més del 75% opina
que caldria prioritzar els vianants als carrers del centre.
Pel que fa a les principals problemàtiques de mobilitat, les més consensuades són: els
escassos passos per travessar les dues vies de ferrocarril, la manca d'aparcament i la
manca d'accessibilitat persones amb mobilitat reduïda, gent gran, cotxets de nadons.
Referent als accessos d'entrada i sortida del municipi per la C55 la majoria de persones
creuen que són acceptables o bé, en canvi, l'opinió és força diferent quan es consulta per
la qualitat d'accessos als polígons, ja que quasi la majoria (47%) creuen que estan molt
malament o malament.
Un punt importat de seguretat en els desplaçaments és la il·luminació, quan es consulta
sobre la il·luminació dels carrers les dades són diferents si s'analitzen segregades per
gènere, el 50% de les persones que s'identifiquen com a dones creuen que caldria
augmentar-la perquè hi ha moments que no se senten segures, i quasi el 40% de
persones que s'identifiquen com a homes que consideren que depèn del carrer.
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Desenvolupament econòmic
Respecte a l'activitat econòmica que caldria potenciar, la indústria és la que més caldria
promoure, seguida de les activitats de recerca i innovació i els serveis. Quant a la
disposició del terreny per a les activitats industrials un 36% de les enquestades considera
que és acceptable i un 25% que està malament o molt malament.
Pel que fa als comerços i serveis de Sant Vicenç quasi la meitat de les persones (43%)
consideren que hi ha una bona oferta, encara que no opinen que estigui disponible dins
del seu barri, el 56% creu que està malament o molt malament la disponibilitat d'oferta
de comerços i serveis al barri.
Referent a l'oferta turística la valoració tendeix a ser molt negativa, ja que el 71% de les
persones la qualifiquen malament o molt malament, per altra banda, més de la meitat
opinen que la conservació i la promoció dels elements d'interès turístic és acceptable o
bona i que el tipus de turisme que caldria potenciar és el natural, vinculat als entorns i al
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
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Entorn natural
Referent a la valoració general de l'entorn natural del municipi la tendència és força
positiva, ja que el 94% opina que és acceptable, bé o molt bé. Pel que fa a la valoració de
l'estat de conservació dels espais naturals, la zona del Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i la de Vallhonesta són les més ben valorades, en canvi la zona de les Muntanyes
russes, el riu Llobregat i els entorns de la riera de Castellet són les més mal valorades.
Pel que fa als espais lliures de municipi l'ús que en fan les persones, majoritàriament, és
el de gaudir de la natura, seguit del lleure i esports. I en aquesta línia, la major part
consideren que el POUM hauria de fomentar aquests usos.
Respecte a les zones verdes es valora com acceptable la seva qualitat i l'estat de
conservació així com la proximitat entre elles. La majoria consideren que els espais tenen
les dimensions suficients, però no estan ben repartides i queden barris amb dèficits
d'aquests espais. La meitat de les persones consideren que en els parcs i les zones
verdes del poble manquen elements de protecció i tancament respecte possibles perills,
millorar en aquest aspecte facilitaria les tasques de cura.
Quant als equipaments existents del municipi l'opinió de l'enquesta està dividida, la
meitat considera que són suficients i l'altre meitat considera que caldria preveure'n més.
La majoria de les enquestades considera acceptable: la qualitat, l'estat de conservació, la
situació pròxima al domicili i l'accessibilitat dels equipaments del poble.Finalment, el 60%
de les persones valora com a acceptable o bé l'estat de conservació del patrimoni de Sant
Vicenç de Castellet.
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2.2. ENTREVISTES GRUPALS

Les entrevistes grupals són un espai de reflexió col·laboratiu durant el que diferents
grups, dividits sectorialment en tècnics, polítics i entitats, comparteixen les seves idees,
expectatives i intuïcions sobre el present de Sant Vicenç de Castellet i generen un discurs
comú, una base de treball per seguir a la resta del procés.

- Entrevista amb tècnics municipals, realitzada el dia 17 de febrer, amb 10 persones i a
través de videotrucada.

Imatge de l’entrevista grupal amb l’equip tècnic de l’Ajuntament.

- Entrevista amb representants de la ciutadania, realitzada el dia 25 de febrer, amb 12
persones i a través de videotrucada.

Imatge de l’entrevista grupal amb representació de la ciutadania.
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- Entrevista amb representants polítics, realitzada el dia 11 de març, amb 10 persones i
a través de videotrucada.

Els debats estan dinamitzats per l’equip de la Cooperativa Estel, encarregats de conduir el
procés participatiu. Malgrat tot, es plantegen d’una manera força oberta buscant que les
persones que hi participen se sentin lliures per opinar de tots els temes.

La sessió s’organitza entorn de tres grans blocs. Un primer on es tracten les diverses
temàtiques que es treballen a través del POUM (xarxa d’equipaments, d'espais públics i
zones verdes, habitatge, usos i protecció del sòl no urbanitzable, comerç i activitat
econòmica, mobilitat i valors patrimonials), un segon on definim els principals reptes a
abordar a través del nou planejament i un últim on valorem el plantejament del propi
procés de participació i de les properes accions que hi tindran lloc.

El guió sencer de les entrevistes es pot veure a l’annex 1 del present document. A
continuació es detallen les principals aportacions que es van recollir a cadascuna de les
tres entrevistes.

2.2.1. Entrevista grupal a representants tècniques:

BLOC 1: PREGUNTES TEMÀTIQUES

Quina valoració fan de la xarxa d’equipaments de la ciutat?
En general hi ha força acord en una distribució desigual d’equipaments al municipi.
S’exposa una mancança d’aquests a la zona nord del municipi, concentrant-se tota
l’activitat al pavelló fent que se saturi i acabi quedant petit.
Comparteixen també la inquietud que durant el cap de setmana els joves i
adolescents del municipi salten les tanques dels centres educatius per fer ús de
pistes i equipaments esportius a l’aire lliure. Amb relació a això, posen de manifest
que només es disposa d’una pista de bàsquet de lliure accés i a l’exterior.

Es planteja com a proposta d’acció promoure convenis amb els centres educatius
perquè es pugui ampliar l'oferta d’espais on practicar esport a l’aire lliure fora
d’horari escolar.
També en aquesta línia, parlem del potencial que tenen les zones verdes com a
espais per practicar esport a l’aire lliure, malgrat que no sigui sol d’equipaments.

De la mateixa manera es considera oportú ampliar el casal de què es disposa o
crear-ne un de nou a l’altra banda del municipi. Així com ampliar l’oferta i la
disposició d’activats per la gent gran, donat que Sant Vicenç de Castellet compta
amb un col·lectiu de gent gran activa i amb ganes de participar al municipi.

Finalment, també comentem la possibilitat d’habilitar algun espai religiós orientat a
noves cultures.
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Com valoren la quantitat i qualitat dels espais públics i zones verdes del municipi?
A nivell d’activitats a l’aire lliure coincideixen en el fet que actualment funcionen
molt bé, donat que permeten un vincle amb la natura.
Parlen de les zones verdes, lliures de qualsevol cobertura, prou ben distribuïdes,
exceptuant la zona entre el  canal i vies del tren on creuen oportú posar quelcom
nou allà.
Es considera que caldria aprofitar millor les zones del riu, part alta del municipi, ja
que són espais fàcils per contemplar-los com a connectors entre zones verdes -
comerços del poble - espai públic.
Es fa una valoració positiva de les jardineres ubicades a la vorera d’Eduardo
Penya-Secretari Canal: donen confort a l’hora de caminar-hi.
Si ens centrem en el jovent i la infància, caldria tenir més espais convertits en zones
de vianants on fer vida, joc… Caldria ubicar aquest tipus de zones allà on la
concentració de gent és major, en equipaments com la biblioteca, per exemple.
Creuen que seria una bona idea també conscienciar als adults perquè els infants
segueixin jugant al carrer sense que la policia hagi d’atendre trucades del veïnat de
queixes al respecte.

Hi ha prou habitatge al municipi? És fàcil accedir a la compra o lloguer? Hi ha una
bona segmentació de l’oferta i demanda? (diversitat de tipologies d’habitatges). Hi
ha habitatges buits? Hi ha suficient habitatge social?
Parlant d’habitatge, coincideixen a dir que hi ha habitatges en mal estat, problemes
per accedir al lloguer, preus d’aquests per sobre de la renda dels habitants del
municipi, fet que dificulta l’accés a l’habitatge en especial a famílies amb criatures o
joves.
En general sembla que una de les principals causes d’això és que hi ha més
demanda que oferta, en part perquè molts dels habitatges buits no estan al mercat.
Es parla també de la gent gran, que tenen lloguers o habitatges en propietat antics,
i preocupa la dificultat afegida per l’edat per accedir a una casa si es quedessin
sense.

Usos i protecció del sòl no urbanitzable, quins usos són compatibles o no són
compatibles? (Especial referència al riu Llobregat i serra de Vallhonesta)
En paraules de més d’una de les participants a la sessió: “es viu molt d’esquena al
riu”, així que caldria potenciar l’espai per realitzar-hi activitats esportives o d’oci,
facilitar circuits per anar a caminar, fomentant la pràctica física lliure. Destaquen
que un dels punts forts d’aquest entorn és el de convertir-se en un referent per a la
pràctica d'exercici físic per a  gent gran donat el seu poc desnivell.
Creuen que podria ser un bon emplaçament (una vegada es pavimentés o adaptés)
per la festa major del municipi o per altres activitats de l’estil.
També el proposen com a punt que d’interès a proposar des del punt d’informació
turística, per descongestionar la zona de Vallhonesta.

També comenten que caldria ordenar i endreçar alguns àmbits a cavall entre el sòl
urbà i el sòl no urbanitzable.

A diferència de la zona de Vallhonesta, sembla que caldria desenvolupar el
potencial que té la zona del Castellet, on cal parar atenció en com es connecta
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perquè no quedi fracturada per la carretera, així com aconseguir que el camí vell de
Castellet acabi sent homologat com a sender local oficial. D’aquesta manera, a
banda de convertir-se en un benefici per a la gent del poble, també tindria la
capacitat d’atraure gent de fora.

També en aquest sentit, apareix la necessitat de connectar millor “les muntanyes
russes” i la pedrera”

Per últim, tot i que coincideixen en el fet que Sant Vicenç no és un poble agrícola,
caldria ampliar i millorar l’oferta d’Horts que hi ha propers a la llera del Llobregat.

Lligant el tractament del SNU amb l’oferta econòmica del poble, parlen de la
possibilitat de promoure el turisme rural a la zona, aprofitant que el terme
municipal es troba a cavall del Parc Natural de Sant Llorenç i la muntanya de
Montserrat, dos atractius per a la gent de fora.

Quina valoració es fa de l’oferta comercial del poble?
Comenten que la zona del centre es força activa a nivell comercial, però que en
altres àrees del poble l’oferta és molt menor. Valoren positivament l’esforç que
s’està fent per pacificar el centre urbà.

Alguna de les persones que participa del debat comenta que, de la mateixa manera
que passa amb els habitatges, a Sant Vicenç hi ha força locals buits, que caldria
dinamitzar.

Mobilitat: quines són les dificultats a resoldre? Espais amb dificultats greus? Tant
vehicles com a peu, ciclista, transport públic…
En referència a la mobilitat, es coincideix que les voreres són estretes, l’espai als
carrers no convida a passejar. Falten més carrers convertits en zona de vianants i
treballar per un foment dels carrils bici, En aquest sentit, la major part dels
assistents creuen que cal seguir i reforçar algunes de les actuacions que ja s’han
anat fent aquests últims anys.

Respecte a aquest punt es comenta que caldria un passeig que connecti ambdues
estacions i l’ajuntament. D’aquesta manera potser es podria aprofitar el passeig
ample que ja existeix, però que queda tallat per vies o carreteres (mencionen la
zona de pau casals).

En general el poble disposa de moltes infraestructures, que per una banda el
connecten bé amb el territori, però genera discontinuïtats en diversos punts que
caldria mirar de solucionar.

Cal, també, que el POUM faci un esforç per minimitzar la necessitat de
desplaçaments rodats interns, que posin encara més pressió sobre la xarxa de
carrers del municipi.
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Desenvolupament sòl industrial. Com valoren l’existent? És necessari més?
Un dels reptes del POUM és el d’ordenar el sòl industrial del municipi. Cal millorar
la connectivitat i endreçar-los millor.
Es comenta que hi ha demanda de noves naus, però que donada la normativa
vigent, són difícilment legalitzables.

Espais amb valor patrimonial?
A nivell de patrimoni es parla de l’esplanada ferroviària de Renfe, com a punt
d’atracció turística i espai de connexió entre parts del poble. Ressalten el fet de ser
una zona única a Espanya.
També es parla de la fàbrica de Cal Soler o la de Cal Balet, espais de valor històric
que caldria restaurar per recuperar-los, afegint que són de les primeres que es van
crear a l’època.

BLOC 2: EXPECTATIVES DEL POUM

Durant la sessió parlen de projectes grans a nivell de connexió del municipi
pendents d’engegar, que eliminin fronteres físiques o creïn ponts per reduir
l’impacte que tenen. S’anomenen les vies d’ambdós trens així com les carreteres
circumdants. I que alhora esdevinguin un nexe d’unió entre Montserrat i Sant
Llorenç del Munt, potenciant el turisme rural i aprofitant aquestes connexions.

Hi ha acord en tant que cal consolidar el que ja tenen al municipi (concretament
parlen del patrimoni natural, arquitectònic, històric…) treballant-hi per donar-ho a
conèixer.
Creuen que s’hauria de millorar el sentiment de pertinença al municipi i la seva
història i potencialitats, millorant la pròpia autoestima amb relació a aquest
sentiment i així creure’s com a poble amb un atractiu turístic. S’anomena a
l’ajuntament com a mitjà per promoure’l.

BLOC 3: PROCÉS PARTICIPATIU

En tant que procés participatiu, troben a faltar la participació dels infants i joves del
poble, donat que seran els que en gaudiran en un futur.
També creuen que caldria mirar de tenir en compte el punt de vista de les persones
nouvingudes i promoure xarxa entre el veïnat donat que ens trobem en un moment
crític socialment parlant, amb persones molt desconnectades i alhora amb
necessitats bàsiques per resoldre.
En la mateixa línia, es posa èmfasi també en el fet que aquest mateix treball
d’arrelament al municipi milloraria la cohesió social del poble i per tant facilitaria la
vida de les ciutadanes.
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2.2.2. Entrevista grupal a representants de la ciutadania:

BLOC 1: PREGUNTES TEMÀTIQUES

Quina valoració fan de la xarxa d’equipaments de la ciutat?
Es comenta que el pavelló esportiu funciona bé, però té algunes mancances,
bàsicament perquè les instal·lacions són insuficients per donar resposta a les
necessitats quantitatives. En aquest sentit, es diu que hi ha diversitat
d’equipaments però no quantitat.

Alguns dels assistents recalquen la necessitat d’una piscina/zona esportiva.

S’afegeix també que amb les culturals passa el mateix, donat que el teixit
associatiu és ampli i  fort, i necessita espais on desenvolupar la seva activitat. Això,
a vegades genera incompatibilitat d’activitats específiques a equipaments concrets.

En aquest tema, també s’apunta la necessitat d’incrementar l’oferta dirigida al
sector jove, malgrat que no és una qüestió únicament relacionada amb els
equipaments i caldria abordar-la de manera transversal.

El transport públic dins del poble per la gent gran és l’assignatura pendent per tal
que puguin fer ús dels serveis de què es disposa.

Com valoren la quantitat i qualitat dels espais públics i zones verdes del municipi?
Parlem del cas particular de la Farinera, ja que al barri no tenen gaire espai públic
de qualitat, en comparació a altres zones del municipi.

Diverses de les persones assenyalen la necessitat d’actualitzar parcs o jardins
existents. Potser cal fixar-se més en la connectivitat de l’espai públic i en
l’equipament que tenen que en la quantitat.

Malgrat que no és un tema que afecti directament al POUM, també destaquen el
mal estat en què es troben alguns d’ells.

Es comenta que falta algun parc de grans dimensions, o millorar la connectivitat
amb l’espai natural, per tal que l’entorn del municipi pugui tenir un ús més quotidià.
També s’apunta la possibilitat de millorar la llera del riu amb aquest objectiu.

Hi ha prou habitatge al municipi? És fàcil accedir a la compra o lloguer? Hi ha una
bona segmentació de l’oferta i demanda? (diversitat de tipologies d’habitatges). Hi
ha habitatges buits? Hi ha suficient habitatge social?

Sembla que hi ha prou habitatge construït, però que caldria millorar-lo o
actualitzar-lo. Es comenta que hi bastants pisos buits o promocions que no s’han
arribat a acabar mai, i que si s’aconsegueixen “dinamitzar” ajudaran a millorar
l’oferta actual.
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Diversos dels assistents reclamen més habitatge social, en part orientat a gent
gran que no pot pagar els preus del mercat lliure. (possibilitat de posar-lo a l’edifici
de la Caserna).

També es parla de la mancança d’habitatge de lloguer, per exemple, per a gent
jove, Aquest fet pot implicar que algunes de les persones hagin de marxar del
poble. En aquesta línia es comenta que la demanda és superior a l’oferta que hi ha.

Finalment, es fa la reflexió que algunes de les problemàtiques amb relació a
l’habitatge van lligades a les dinàmiques de “ciutat dormitori” de Sant Vicenç de
Castellet.

Usos i protecció del sòl no urbanitzable, quins usos són compatibles o no són
compatibles?
Es comenta la possibilitat d’ampliar el Parc Natural, i millorar la relació del Sòl no
urbanitzable amb el poble. Podria ser un reclam tant per a la ciutadania, com per la
gent de fora del poble. En general, es creu que és un aspecte amb potencial de
millora, i que podria ajudar a fer valdre les preexistències.

Es comenta també que cal millorar l'arranjament i connectivitat d’alguns camins a
l’àmbit de la Farinera, ja que sembla que es troben en pitjor estat que els del sector
de Vallhonesta.

En aquest punt també parlem de la possibilitat que a través del SNU es pugui
connectar millor amb els nuclis veïns, aprofitant bàsicament el pas del riu
Llobregat.

Mobilitat: quines són les dificultats a resoldre? Espais amb dificultats greus? Tant
vehicles com a peu, ciclista, transport públic…
Mantenim un debat entorn el model de mobilitat del poble. Mentre que algunes de
les persones apunten cap a la necessitat de pacificar encara més algunes de les
zones del poble, d’altres prioritzen la necessitat de plantejar un aparcament rotatori
al centre, per tal potenciar el petit comerç.

Alguns dels reptes a nivell de mobilitat que s’assenyalen:
- Connectivitat amb Castellgalí i Manresa és deficient.
- Connexió entre la Pl. Espanya i el centre, per sota les vies.
- Connexió amb la residència de gent gran.
- Connectivitat d’alguns dels barris amb el centre del municipi. Caldria millorar
l’oferta de transport públic.
- Carretera del pont per connectar amb la C-55.
- Connectivitat dels polígons industrials, i de la senyalètica.

Activitat econòmica. Desenvolupament sòl industrial. Com valoren l’existent? És
necessari més? Quina valoració es fa de l’oferta comercial del poble?
Pensen que els polígons industrials és l’assignatura pendent, i que cal
potenciar-los per tal de dinamitzar l’activitat econòmica el poble.
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En una línia similar, també es comenta que s’ha de cuidar molt el comerç, ja que
això genera lloc de feina alhora que “vida urbana” i sentiment de pertinença amb el
poble.

També es parla de la possibilitat d’obrir un alberg, lligat als entorns naturals del
municipi.

Espais amb valor patrimonial?
En general alguns dels assistents creuen que hi ha més elements de valor a
protegir al SNU que al nucli urbà. Algunes de les que es destaquen són les
barraques de vinya, la pedra seca, alguns elements de patrimoni hídric, cases
modernistes i masies deshabitades.

També es parla de la Riera de Castellet, com a entorn a conservar.

BLOC 2: PROCÉS PARTICIPATIU

Respecte al procés participatiu els assistents agraeïxen que se’ls hagi tingut en
compte en aquest procés, i es mostren interessats tant en els temes que s’han
parlat com en les següents accions que tindran lloc entorn de la redacció del
POUM.

Apunten la necessitat que a banda de la gent que ja està implicada en les
dinàmiques socials caldria arribar a “gent nova”, per tal de poder reflectir la
diversitat que hi ha al poble.
En aquesta línia comentem que caldria reforçar les convocatòries, però també ens
emplacem mútuament a utilitzar les xarxes de confiança de cadascú per arribar al
màxim de persones possible d’ara en endavant.

2.2.3. Entrevista grupal a representants polítics

BLOC 1: PREGUNTES TEMÀTIQUES

Quina valoració fan de la xarxa d’equipaments de la ciutat?
En general hi ha força acord en el fet que les principals mancances a nivell
d’equipaments són a nivell esportiu i cultural. En ambdós casos s’exposa que s’han
fet avenços i que els espais que hi han funcionen força bé, però que són
insuficients. Caldria ampliar-los ja que Sant Vicenç és un poble molt actiu a nivell
social i es necessiten més espais.
S’apunta la possibilitat de rehabilitar l’edifici de Con Soler on s’hi pugui fer, entre
d’altres coses, una sala d’espectacles, concerts… més gran que la que s’utilitza avui
en dia.

Algunes de les persones que participen del debat també assenyalen la mancança
de sol municipal destinat equipament, fet que dificulta el desenvolupament de les
necessitats de la ciutadania.
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Per últim, també parlem del repartiment territorial de les peces d’equipament, que
suposa que alguns barris hi tinguin un accés més difícil. En aquesta línia, a banda
de plantejar nous equipaments, caldrà també estudiar estratègies per
connectar-los millor i enfortir la xarxa.

Com valoren la quantitat i qualitat dels espais públics i zones verdes del municipi?
En general hi ha força consens en el fet que la valoració de les darreres operacions
que s’han fet és bona, i han aconseguit esponjar i millorar qualitativament el teixit
urbà. De totes maneres s’apunten diversos espais que encara tenen marge de
millora i caldria abordar en el marc del POUM:

- Espais propers a l’estació de FGC, deixalleria…
- Entorns de les vies de tren
- Espais buits que hi ha en diversos punts del poble
- Entorns del riu Llobregat

En aquest capítol comentem, també, la  necessitat de relligar les zones verdes
urbanes amb el Sòl No Urbanitzable (SNU) del municipi, tant pel que fa a la
definició d’una xarxa de corredors verds de fauna i flora com de l’ús que en fa la
ciutadania.

Hi ha prou habitatge al municipi? És fàcil accedir a la compra o lloguer? Hi ha una
bona segmentació de l’oferta i demanda? (diversitat de tipologies d’habitatges). Hi
ha habitatges buits? Hi ha suficient habitatge social?

Hi ha un grau d’acord força elevat en el fet que la necessitat de més oferta
d’habitatge, tant de venda com de lloguer, no passa per la construcció massiva de
noves edificacions. Al poble hi ha força pisos buits o inacabats, i caldria
dinamitzar-los i aconseguir que es posin al mercat.
La sensació és que quan hi ha pisos disponibles s'ocupen ràpidament, però que
habitualment en surten massa pocs.

Alguns dels col·lectius que pateixen aquesta situació amb més força són la gent
gran, que sovint té pisos antics que necessiten una reforma, però que no tenen
capacitat econòmica per afrontar-la, o la gent jove, que tenen dificultats per
emancipar-se i quedar-se a Sant Vicenç de Castellet.

Usos i protecció del sòl no urbanitzable, quins usos són compatibles o no són
compatibles?
Un dels reptes de futur del municipi és la reivindicació del territori del voltant del
nucli urbà. Especialment s’apunta la necessitat de connectar millor la zona deL
Castellet i els entorns de Montserrat, ja que pel que fa a Vallhonesta hi ha la
sensació que es troba en un punt més avançat,
Per una banda caldria millorar la connectivitat entre el nucli i el SNU (vegeu punt
2), i per l’altra fer que l’entorn paisatgístic de Sant Vicenç sigui un element capaç
d’atraure gent de fora.
En aquest sentit parlem que podria convertir-se en una porta d’entrada al conjunt
del Parc Natural.
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Alguna de les persones assistents també comenta que si es milloren determinats
espais naturals, s’aconseguirà diversificar l’oferta, i així “des-massificar-ne” alguns
punts que actualment estan sotmesos a una pressió antròpica força elevada.

Per últim en aquest punt tornem a parlar de la necessitat de potenciar i millorar la
llera del Riu Llobregat, ja que hi ha la sensació que en alguns àmbits el poble li
“dóna l’esquena”.

Mobilitat: quines són les dificultats a resoldre? Espais amb dificultats greus? Tant
vehicles com a peu, ciclista, transport públic…

Comentem que el poble està molt ben connectat a nivell territorial, tant per
carretera com amb tren, i que això suposo virtuts en molts aspectes, però que
també té alguns problemes per al poble. La gran quantitat d'infraestructures
genera discontinuïtats i obstacles a la trama urbana que el POUM ha de ser capaç
de reordenar.

En general, alguns dels principals reptes que es destaca és la millora de les
connexions dels polígons industrials, per tal que això pugui potenciar l’activitat
econòmica del poble, i revertir en moltes de les necessitats que té, En aquesta línia
cal, també, plantejar un “hub” logístic que permeti un correcte intercanvi modal
entre els diferents mitjans de transport.

A nivell del nucli urbà, hi ha consens en el fet que cal apostar per una pacificació de
la trama viària que posi les persones al centre del debat i millori les condicions
ambientals de l’entorn, en la línia del que ja s’està fent a moltes ciutats europees.
En aquest sentit, l’aparcament sembla que és suficient, així que hi ha marge per
replantejar la configuració que tenen molts dels carrers del poble.

Finalment, i de manera transversal, s’apunta que la topografia del poble també és
un “handicap” que cal tenir en compte, i que dificulta l’accessibilitat d’algunes zones
del poble i la connexió entre elles.

Activitat econòmica. Desenvolupament sòl industrial. Com valoren l’existent? És
necessari més? Quina valoració es fa de l’oferta comercial del poble?
A nivell de comerç local comentem que a Sant Vicenç “hi ha una mica de tot”; des
del petit comerç fins a activitat econòmica més gran format.

A nivell de sòl industrial s’apunta que cal ordenar i connectar millor els polígons, i
que aquest és segurament un dels reptes més grans que ha d’afrontar el POUM.
El municipi té unes condicions òptimes per a moltes empreses, així que cal millorar
algunes coses perquè realment decideixin a instal·lar-se aquí,

BLOC 2: EXPECTATIVES DEL POUM
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Durant la sessió parlem sobre quin ha de ser el model de poble pels anys que
venen, i en general, comentem que no cal créixer gaire més, sinó que més aviat cal
aconseguir fer valdre el que tenim i millorar qualitativament en molts dels àmbits
que s’han exposat als punts anteriors.

Malgrat que no es creu que sigui una problemàtica molt gran, cal fugir de la idea de
“ciutat dormitori”. Tot i que hi ha gent que pugui utilitzar el poble així, l’objectiu ha
de ser generar dinàmiques capaces d’atraure gent nova (famílies, jovent…) amb
ganes d’instal·lar-se i implicar-se en el dia a dia de Sant Vicenç.

Per acabar també apuntem la necessitat de què s’integrin les noves tecnologies en
l’urbanisme dels pròxims anys i que el document que s’està redactant s'emmarqui
en la idea de “POUM saludable”.

BLOC 3: PROCÉS PARTICIPATIU

Respecte al procés participatiu els assistents assenyalen que en les futures
trobades que es facin es faci un esforç per crear espais de diàleg entre sectors i/o
col·lectius aparentment enfrontats. D’aquesta manera es poden apropar postures i
treballar per assolir objectius compartits.

Finalment també s’apunta  que caldria incloure la perspectiva de la infància en el
POUM. Sovint és difícil que participin d’espais com aquest, però cal entendre que
no només són ciutadans de futur, sinó que també ho són de present, i cal
reconèixer el seu dret a participar.

2.3. PASSEJADES EXPLORATÒRIES

Es proposen dues dates a principis de maig, divendres 7 en horari de tarda i dissabte 8 en
horari de matí, obertes a tota la ciutadania resident al municipi, de les quals, per falta
d’inscrites, finalment només es realitza la primera.

A la passejada de divendres 7 de maig, ens trobem a les 17’30h al Porxo de Cal Soler,
amb un grup final de 12 participants i dues dinamitzadores. Fem una petita introducció de
què fem allà, posant una mica de context amb relació al desenvolupament del POUM i
concretament el paper que com a veïnes tenen a la jornada.
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Imatges de la introducció a les passejades del divendres 7 de maig.

Ens repartim, segons inscripció prèvia, en dos grups de 7 i 5 veïnes cadascun, més
dinamitzadora. Es proposen sobre mapa dos recorreguts, un per grup, que volen
comprendre els diferents àmbits territorials del terme municipal: ponent i llevant. En
ambdues propostes es marquen diferents punts d’interès on poder comentar i observar in
situ problemàtiques o inquietuds que com a veïnes troben en el seu dia a dia.

Les dues passejades es desenvolupen molt correctament, amb una durada que gira
entorn les dues hores. Tots els assistents es mostren molt participatius i constructius, i
s’estableix un debat fluid i ric, el resultat del qual es mostra a continuació.

Malgrat algunes de les temàtiques que es parlen acaben sent similars, es detallen per
separat amb l’objectiu de no perdre detall de les coses que s’han dit.

2.3.1. Passejada exploratòria de Ponent

El recorregut de la marxa surt de Can Soler i arriba al barri de la Farinera a través
del pont del riu Llobregat. Durant la marxa es passa també per la zona industrial, i
s’arriba fins a l’inici del camí que porta a Can Xesc.
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Plànol de l’itinerari de Ponent, amb els punts referents a les aportacions de la ciutadania

1. Àmbit de Cal Soler
La major part dels assistents creuen que són útils els aparcaments que hi ha,
especialment per la gent que viu lluny del nucli i que ho utilitza a mode
d’aparcament dissuasori.
A banda, s’apunta la possibilitat de treure més partit al conjunt de l’àmbit de Can
Soler a nivell d’equipament comunitari i espai de trobada.

2. Entorns Riu Llobregat
Tothom coincideix en destacar el valor paisatgístic del Riu Llobregat. Es tracta d’un
motiu d’orgull i identitat del municipi, tot i que es troba en un estat no massa bo.
Caldria que el POUM servís per donar un impuls i acabar-lo d’integrar amb la trama
urbana, millorar-ne l’accessibilitat, el manteniment...

3. Accessibilitat pont deficient
Es senyala que l'accessibilitat per vianants al pont és molt deficient, cosa que
afecta també a molts altres carrers de Sant Vicenç.
A banda, aquest eix és la única connexió rodada del poble i és molt habitual que hi
hagi trànsit.

4. Trama Urbana discontinua.
Són molts els carrers del poble que es veuen interromputs pel pas de les
infraestructures, especialment el tren. Aquest fet genera moltes discontinuïtats i
diferències entre barris, espais i solars abandonats... És molt important que el
POUM faci un esforç per cosir tots aquests punts.

5. Possibilitat de convertir en zona de vianants el carrer Gran
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Es valora la possibilitat de donar prioritat al vianant al C. Gran, entre d’altres.
Caldria pensar de quina manera s’acompanya aquesta mesura a nivell de la xarxa
de vehicles, però la major part de les persones que participen a la jornada creuen
que el balanç seria molt positiu. S’apunta la importància d’incloure als comerciants
en aquesta transformació, ja que és possible que d’entrada hi oposin una certa
resistència.

6. Accessibilitat i connexions a la Farinera deficients
L’accessibilitat dels carrers que porten a la Farinera és molt deficient, especialment
per als vianants; voreres estretes, cruïlles perilloses… Aquest fet incrementa encara
més la sensació “d'aïllament” que tenen les persones que hi viuen.

7. Transformació de la Riera de Castellet.
El pas de la Riera de Castellet a través del barri de la Farinera suposa un problema
a molts nivells. La canalització és deficient i desborda quan plou, impedint el pas de
vehicles (inclòs el trànsit pesat) cosa que genera embussos i problemes
importants, tant al veïnat com a les indústries.
A més, diverses finques estan afectades urbanísticament, i es troben pendents
d’enderrocament, fet que acaba generant una certa sensació d’entorn “inacabat”.
Es destaca el potencial que tindria aquest espai com a zona verda pel barri, i com
una transformació d’aquest espai ajudaria a mitigar el dèficit en aquest aspecte que
presenta actualment aquesta zona.

8. Regularitzar habitatges
Les finques que donen al c. del Clot del Tufau es troben en situació irregular
urbanísticament parlant, ja que es tracta d’un entorn residencial en sòl industrial.
Els veïns creuen que el POUM hauria de donar cobertura legal a aquest fet, ja que
fa molt temps que aquesta situació està estancada.

9. Regularitzar situació dels Polígons Industrials
La major part de les persones assistents destaquen que la millora dels polígons és
un dels aspectes més importants que el POUM ha de solucionar, a molts nivells.
Cal regularitzar la situació de moltes naus en situació irregular, ja que t suposa un
problema per les pròpies empreses, però a banda l’ajuntament no rep els impostos
pertinents i això acaba afectant negativament al manteniment de la via pública.
Els accessos a aquests àrees econòmiques són deficients, tant pels propis camions
com pels veïns i veïnes, que han de conviure diàriament amb el pas de camions, fet
que compromet en gran mesura la seguretat dels vianants que caminen pels
carrers.

10. Veïnat Can Xesc
Actualment les finques de Can Xesc es troben en situació irregular, donat que es
troben en sòl no urbanitzable. A través del POUM cal trobar la manera de
normalitzar aquesta situació, ja que hi ha moltes famílies vivint-hi que es veuen
afectades per aquesta situació.
A més, l’accessibilitat és deficient, i el pas de vehicles i persones pel mateix espai
provoca situacions de inseguretat viària habituals, tant pels veïns i veïnes, com per
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la resta de la gent del poble, que utilitza quotidianament aquest recorregut en les
seves estones d’oci.

11. Accessibilitat al polígon deficient
L’accés al polígon a través del carrer de la indústria és molt deficient. El pas és molt
estret i genera sovint situacions d’inseguretat.

12. Millorar la connectivitat entre polígons
És important que el POUM millori la connectivitat entre polígons. Els assistents
comenten que és un opció que s’ha valorat en algunes ocasions, però que per ara
no s’ha fet.

13. Accessibilitat dels camins deficients
De la mateixa manera que passa amb el camí que arriba a Can Xesc, els itineraris
que donen continuïtat a la trama de Can Vives els passa el mateix. Cal que el nou
planejament estudiï bé el conjunt de connexions, també les del SNU.
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2.3.2. Passejada exploratòria de Llevant

El recorregut de la marxa surt de Can Soler i es desenvolupa per diversos carrers i
places del nucli urbà.

Plànol de l’itinerari de Ponent, amb els punts referents a les aportacions de la ciutadania

1. Plaça del Pi
Cal un redisseny de la plaça, pensant en els vianants, redistribuint les ombres,
afegint zones verdes per estar, reubicant els aparcaments i equipant (o revisant) la
parada d’autobús.
Es planteja un redisseny tipus illes de vianants.
Ídem que a la plaça d’Anselm Clavé.

2. Revisar les zones d’aparcament.
Redistribució d’aquests espais segons connexió amb el poble i els seus serveis. Per
exemple, connectant aparcaments amb equipaments.
Revisar els aparcaments que ja estan en funcionament, afegint arbres, ombra, i
millorant el tipus de paviment (evitant cautxú que desprèn una olor molt forta al
ser escalfat pel sol) Ex. Aparcament zona esportiva

3. Plaça de la Vila.
El disseny de la plaça és molt bonic, però poc útil a nivell d'estada. Els bancs són
molt incòmodes per seure i estar.
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4. Pèrdua de petits comerços.
Al pas d'aquest carrer es comenta la pèrdua de teixit comercial, petit comerç, en
favor de les grans superfícies.

5. Passos subterranis.
Sobre els diversos passos subterranis es comenta:

- Problemes d'inundació  quan plou.
- Passos estrets per alguns camions que s'encallen i bloquegen el pas entre
una part de St Vicenç i l'altra. Es fa menció d’aquesta problemàtica a l'entrada del
poble
Els cotxes surten dels passos subterranis sense mirar i a molta velocitat, perill pels
vianants
- Passos que depenen de Renfe, poc cuidats
- Passos que depenen de FGC, a revisar les rampes per reduir-ne el
desnivell brusc.

6. Pau Casals
Es valora molt positivament el passeig de Pau Casals, a nivell d'ombra, espais per
aparcar i proximitat al nucli de St V de C.
En contraposició del Passatge Castellet, tot i que no hi traurien els cotxes, ja que
aquest passatge permet creuar parts del poble sense haver d'entrar-hi.

7. Barri desconnectat.
Manca de línia de bus/connexió de transport públic. Fa que el veïnat utilitzi més el
vehicle privat, i es trobi amb les dificultats de connexió quan algun dels pocs
accessos al nucli de St Vicenç queden bloquejats per una avaria o per un camió
encallat.

8. Pas pràctic cap a l’estació.
Fa més de 10 anys que el veïnat trenca la tanca per habilitar un pas a l'estació, fàcil,
pràctic i viable. Els operaris la reparen però el veïnat la torna a obrir.
Reclamen escolta activa d'aquesta acció oferint un pas segur amb aquestes
característiques.

9. Revisió d’equipaments.
Posen sobre la taula el desequilibri a nivell de distribució d'equipaments.
Concentració d'equipaments socials i de comerç a l'altra punta del poble, i manca
de varietat també en aquesta zona,  només hi ha dues escoles, el CAP i el tanatori.
Es proposa la revisió dels espais del voltant de les estacions, com a possibles
zones on limitar equipaments esportius per les diferents edats.

10. IES Castellet.
Falta zona d'ombra, més espais verds, bancs i taules o espais que afavoreixin la
convivència i l'estada.

11. Entrada conflictiva.
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Única entrada al poble a través del pont, problemes de mobilitat a la més mínima
avaria.

12. Requalificació solars.
Es reflexiona sobre la necessitat de requalificar certs solars per ajudar a ampliar la
diversitat d'equipaments.

13. Antenes.
Posen la mirada en les antenes i altres punts de connexió tv/internet del
capdamunt de les muntanyes, visibles des del municipi. Es qüestionen el nivell de
radiació d'ones, etc…

14. Millora dels accessos al poble
Possibles accessos a consolidar segons altres projectes pendents
d’executar/aprovar.
Millora de l'accessibilitat per carretera als diferents nuclis de St V C.

2.4.TALLERS OBERTS DE PROPOSTA

Aquests tallers de proposta es proposen en el marc del procés participatiu de redacció
del POUM de Sant Vicenç de Castellet, com a cloenda del conjunt d’accions fetes.
Són sessions presencials, obertes al conjunt de la ciutadania i que tenen lloc a la
Biblioteca municipal, una el dimarts dia 6 de juliol a les 18h i l’altra el dijous 15, també a
les 18h.

La metodologia del taller es basa en fer un mapatge col·lectiu per a aportar informació
sobre un tema concret, en aquest cas els diversos aspectes que tracta el POUM.

Els principals objectius d’aquestes accions són:

- Generar una capa d'informació provinent de la visió percebuda del municipi que
es pugui contrastar i enriquir amb l'anàlisi tècnic.

- Establir una col·lecció de criteris o propostes que s'encaixen al document del
POUM.

- Valorar el grau d’acord i consens en els principals eixos temàtics de l’Avanç
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Imatges de l’explicació inicial del dia 15 de juliol

La dinàmica del taller consisteix en treballar per grups dividits en taules temàtiques.
Després una presentació inicial feta per l’equip tècnico-polític de l’ajuntament, l’equip
redactor del POUM i l’empresa dinamitzadora cadascú tria per quina taula vol començar, i
durant el desenvolupament del taller es va rotant de taula, de manera que tothom pot
aportar tot allò que cregui a les diverses taules.

Les 6 temàtiques que es treballen són:

- Espais lliures i equipaments.
- Habitatge
- Espais ambientals i no urbanitzable P
- Patrimoni
- Mobilitat.
- Activitat econòmica

Les dues activitats es desenvolupen molt correctament, amb una durada que gira entorn
les dues hores. Tots els assistents es mostren molt participatius i constructius, i
s’estableix un debat fluid i ric, el resultat del qual es mostra a continuació. A la primera
sessió hi assisteixen 30 persones i a la segona 8, de diferents edats i en representació de
diversos col.lectius i barris del municipi.
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Imatges dels tallers del dia 6 i 15 de juliol

A continuació s’exposen les principals aportacions fetes pels assistents, agrupades
segons els àmbits temàtics.

a. Espais Lliures i Equipaments

- Alguns dels assistents expressen el seu desacord amb la manera com s’ha
executat el nou camp de futbol. Són conscients que s’acaba de fer i que serà difícil
canviar-ho a mig termini, però creuen que caldria estudiar-ho en la mesura del possible.

- S’apunta la necessitat de fer una zona infantil a la Farinera, al costat del carrer
Lleida-la Bòbila.

b. Habitatge

- En general la voluntat de la major part de persones que participen dels tallers és
la de completar i millorar el que ja hi ha, enlloc de plantejar nous sectors i àmbits de
desenvolupament urbanístic. Si bé és cert que hi ha una certa sensació que manca
habitatge sembla que caldria donar sortida als habitatge buits i acabar els que han
quedat a mitges enlloc d’ampliar l’oferta.

- Es planteja la necessitat de desenvolupar els sectors propers a la via del tren
(àmbit proper a C/  Eduardo Peña, C/ del Pirineu…) que es troben “parats” des de fa molts
anys per la dificultat de gestionar-ho urbanísticament. Els propietaris hi estan interessats,
però es creu que també pot ser un benefici per la resta del municipi i aprofitar per relligar
els teixits, edificar ( si cal…) etc.
En aquest sentit, part dels assistents demanen que no tot l’àmbit siguin zones verdes i
equipaments, ja que es poden fer alguns habitatges i aprofitar les plantes baixes com a
usos comunitaris.

- S’apunta la necessitat de millorar l’oferta d’espais lliures i equipaments a la
zona nord del municipi. Alguns dels participants creuen que això ajudaria a la
dinamització de l’activitat comercial i terciària.

c. Territori i Paisatge

- Alguns dels propietaris de les masies de St. Vicenç expliquen les dificultats
que el planejament els posa per mantenir aquesta manera de viure. La normativa
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actual és molt restrictiva i caldrà que el POUM, i el seu catàleg de masies corresponent,
sigui capaç de donar-hi resposta.

- En la mateixa línia, s’apunta que algunes de les masies han de poder-se
rehabilitar per tal encabir-hi activitats relacionades amb el turisme rural, que ajudarà
a reactivar l’economia del poble. (catàleg de masies)

- Respecte a l’ampliació del Parc natural, que previsiblement arribarà fins la
C-16, alguns dels afectats directament els sembla positiu mentre que d’altres ho
veuen amb un cert temor. Es comenta que pot ser una possibilitat d’accedir a noves
ajudes i possibilitats, però que l’augment de visitants, si no es gestiona bé, pot
representar alguns problemes per aquelles persones que hi viuen i/o hi treballen.

- Es comenta le necessitat de preservar la zona agrícola del conjunt del terme
municipal. La que ja hi ha no es pot deixar perdre. Això en molts casos passa per deixar
que els propietaris puguin edificar les construccions necessàries per a dur a terme
l’activitat.

- S’apunta la necessitat d’integrar el veïnat de Can Xesc al nucli urbà. Cal que el
POUM trobi una manera de fer-ho per evitar les problemàtiques derivades de la situació
actual.
En aquesta línia, cal que el camí de Can Xesc alt sigui públic.

- Cal endreçar i recuperar la Riera de Rajadell.

- Cal integrar el riu Llobregat al municipi, millorant els accessos, adaptant-lo
parcialment com a parc urbà i ordenant els horts existents.

d. Mobilitat

- Es comenta que els accessos a l’escola Puigsoler són deficients ja que està
massa apartada i es fa difícil arribar-hi i aparcar. Es valora la possibilitat que en un futur
s’hi pugui habilitar un aparcament en superfície que també doni servei al Parc Natural,
que en un futur arribarà gairebé fins a aquest àmbit.

- Cal urbanitzar el tram del carrer Osona a l’alçada del Camp de Futbol.
Alguns dels assistents comenten que és una propietat privada, i no un carrer públic tal i
com, segons diuen, apareix en el pla d’evacuació del Camp de Futbol i a la ruta saludable
de la Diputació de Barcelona.

- Una bona part dels assistents comenten la necessitat de millorar la connexió a
banda i banda de les vies de RENFE, especialment a l’extrem sud del poble (carrer
Pau Casals, carrer primer de maig…), això serviria per descongestionar la trama viària del
centre del poble.
També es planteja un pas soterrat proper al c/Mura, que permeti connectar amb
l’estació.
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- Es fa manifesta la necessitat d’obrir la rotonda a l’extrem sud del poble, a
l’alçada del carrer Manresa, per connectar-la amb la C-55 en direcció a Barcelona.

- Es comenta la necessitat de construir un nou pont al Nord del poble per
millorar la connexió a banda i banda del riu Llobregat. Els assistents apunten la
possibilitat de donar continuïtat al carrer de Rosa Sensat.

- Es planteja la possibilitat de connectar les vies de Renfe amb les de FGC.

- A nivell genèric, una bona part de les persones que participen del taller aposten
per prioritzar les zones peatonals al conjunt del centre urbà, habilitant bosses
d’aparcament a la perifèria per a la gent que hi arriba necessàriament amb vehicle
privat.
En aquest sentit es comenta també la necessitat de connectar les diferents zones del
poble a través de recorreguts peatonals.

- Cal ampliar les voreres de la Ctra. Vella a l’alçada de la Casavica, per millorar
les connexions amb el sector de la farinera.

e. Comerç i activitat econòmica

- Molts dels assistents venen en representació dels empresaris del polígon
industrial, i en general, tots mostren força interès per saber de quina manera el POUM
podrà solucionar molts dels problemes que té el planejament vigent i que dificulten
l’activitat d’aquestes empreses. Algunes de les demandes concretes són:

- Admetre l’activitat logística
- Actualitzar les qualificacions a la realitat actual
- Trobar un equilibri entre  la realitat construïda i les delimitacions de les zones, ja
que sovint no coincideixen i això en dificulta la gestió.
- Legalitzar la indústria del Polígon de les Xives i colindants.
- Millorar els accessos al polígon
- Millorar l’il.luminació i l’estat de la calçada d’algun dels carrers
- Millorar el servei de vigilància dels polígons, i mirar de controlar les naus
abandonades i les activitats bandàliques que s’hi produeixen
- Netejar els boscos i la vegetació colindant al polígon, que dificulta el pas pels
carrers.

- Un dels reptes del sòl industrial és el de relligar la xarxa viària  i que el polígon
realment funcioni com un de sol

- Cal fer compatible el pas de la riera de Castellet, preservant els seus valors
paisatgístics, amb el desenvolupament de l’activitat industrial i la mobilitat que
genera. Especialment els dies que plou, la riera desborda i col.lapsa els vials que la
travessen.
Alguns dels participants reclamen l’opció A2 presentada per l’ACA.
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- Es comenta que cal que el POUM reconegui algunes de les vivendes
consolidades que hi ha al sector de ls Farinera, i que actualment es troben en sòl
industrial.

f. Patrimoni

- Els assistents als tallers fan algunes aportacions d’elements que creuen que cal
protegir:
-
- Torre del Bernat i casa Antolina, com a part del patrimoni modernista del
municipi.
- Conjunt de Masies en SNU
- Barraques de vinya
- Murs de pedra seca
- Conduccions d’aigua vinculades al SNU i al sòl agrícola
- Àmbits de Castellet i Vallhonesta
- Patrimoni ferroviari
- Monuments urbans com: Clavé, pou, cavall. àngel, sardana mare, fonts…
- Patrimoni tèxtil (Can Balet…)
- Cementiri

- Es comenta la possibilitat de lligar els elements patrimonials amb la xarxa de
zones verdes, els equipaments, els itineraris per a vianants… per treure el màxim de
partit possible a tots aquests elements.

2.5. SESSIONS AMB INFANTS DE PRIMÀRIA

L’ampliació de perspectives amb infants i joves del poble es planteja com una manera
d’enriquir la mirada que construeixi el futur del poble, per tal que tingui en compte també
el col·lectiu que el gaudirà en un futur.

Per fer-ho possible, a finals de maig, principis de juny, es fa arribar als centres d’educació
primària, concretament als grups de 5è i 6è de les escoles del poble, Escola Puig Soler,
Escola Sant Vicenç i Escola FEDAC, una proposta d’activitat per fer de manera autònoma,
i recollir la visió i propostes dels infants en un mapatge col·laboratiu tot reflexionant al
voltant del poble que reconeixen i el què els hi agradaria viure.

Malgrat el moment en què es proposa l’activitat, els tres centres aporten el seu granet de
sorra en la recollida de punts vista d’una manera o altra.

Es fa una presentació per escrit de l’objectiu de la sessió i s’ofereix la possibilitat de fer
una videotrucada per exposar els objectius de l’activitat, presentar i guiar a les
participants en l’ús de l’eina mymaps i resoldre dubtes que puguin sorgir sobre el
concepte o ús del POUM o altres. Podeu trobar el guió que se’ls hi envia a l’Annex 4.
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Presentació de l’eina MyMaps i resolució de dubtes, Escola Puig Soler.

Les aportacions recollides a les diferents escoles es descriuran a continuació.

Des de 5è de l’Escola Sant Vicenç, valoren positivament la feina de la policia, la freqüent
tranquil·litat del poble i algunes instal·lacions municipals, però, troben que es poden
arreglar alguns parcs i voreres així com ampliar l'skatepark. A la zona de l'Ajuntament
caldria arreglar l'asfalt del carrer i convertir la zona en un espai semi-peatonal amb
ombra. Malgrat que els hi agrada aquest espai, voldrien més bancs i que es prohibís que
hi aparquessin els cotxes.
Els hi agrairia que posin més aparcament a prop del camp de futbol i ampliessin
l'skatepark i també que milloressin les instal·lacions del Parc de vora Cal Soler.

Des de 6è de la mateixa escola, creuen que s’haurien d’ampliar algunes voreres i afegir un
carril per bicis i patinets. També els agradaria que arreglessin i mantinguessin millor els
parcs. Demanen que  es netegi el pont subterrani de la Renfe i s'il·lumini més, així com
que  posin estructures als parcs per nens grans i posin un pont per creuar la riera.

L’Escola Puig Soler va compartir amb l’activitat que els infants de 5è i 6è gaudeixen molt
del parc de la Mare i de la Plaça Espanya, d'altra banda els hi agradaria que ampliessin el
parc de la residència i que netegessin els voltants del riu Llobregat.
Voldrien que es millorés i augmentés el mobiliari de les places i parcs, també demanen
que s'arregli l'estàtua de la Plaça 11 de setembre.
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Els hi agrada molt la piscina municipal, però volen ampliar-la, posar-li tot el voltant
d'herba i donar-li la possibilitat de fer-se coberta, així com dotar-la de para-sols i
tobogans i trampolins.
Valoren el tot Padel Castellgalí i les pistes que hi ha al poble, tot i això creuen que s'han
de mantenir en bones condicions i que es podrien millorar, d'aquesta manera demanen
que es construeixin més pistes de bàsquet i futbol, obertes i gratuïtes, i que s'ampliï
l'skatepark.
Demanen que es construeixin més pàrquings a prop de l'escola, que es faci carril bici per
tot el poble i que s'arregli l'asfaltat dels carrers tant per millorar el pas de persones com
de patinets i bicis. A més creuen que s'hauria de treure l'herba de la carretera del Clot del
Tufau perquè es poden xocar els cotxes i pensen que es podria posar un semàfor per tal
que el túnel del c/ de Mura pugui ser de doble sentit.
Per últim proposen diferents canvis per beneficiar la ciutadania com són cedir algun espai
per a joves, rehabilitar cases per a les famílies del poble, augmentar la vigilància i el
servei de bus (sobretot a la Balconada), crear més infraestructures de comerç i
restauració, augmentar l'àrea d'autocaravanes o proporcionar un local d'assaig per als
grups de música, acaben remarcant el bon ensenyament que hi ha en el poble.

Per últim els infants de l’escola FEDAC valoren positivament la diversitat de botigues, i el
bon funcionament del CAP, de l'ajuntament i de la biblioteca.
Reiteradament diuen que s'ha d'asfaltar millor els carrers, augmentar les places de
pàrquing del camp de futbol, habilitar un accés per arribar a la piscina, crear un carril bici i
canviar específicament la ubicació del pas de vianants de C/ Pedraforca (corba de
l'església)
Els hi agrada el barri de la Balconada i els parcs de poble, però creuen que s'hauria
d'arreglar l'arbrat i cuidar més la neteja dels carrers, així com aprofitar l'espai de la plaça
11 de setembre i del descampat de Soler Puigdollers.
Envers la piscina municipal, malgrat que els hi agrada, voldrien que posessin tobogans i
que la tapessin a l'hivern. El camp de futbol està molt ben valorat igual que l'skatepark,
però en aquest darrer cas, demanen que es reformi i s'hi afegeixin més obstacles a més
voldrien que es fes un concurs per pintar-lo amb grafitis.
Encara que els hi agrada molt el Pavelló Municipal, agrairien que construïssin una pista de
pàdel, bàsquet, futbol i patinatge (amb obstacles per fer salts) i un rocòdrom d'entrada
gratuïta en diferents espais del poble.
Volen que es millori el mobiliari urbà, sobretot el dels parcs i de les zones de jocs infantils
i afegir-los atraccions noves per a totes les edats, però també demanen més fonts, bancs,
zones de pícnic i pipicans tot i això expressen el seu gust per algunes de les instal·lacions
actuals dels espais públics.
Finalment proposen que l'Ajuntament promogui concursos on els infants es poguessin
expressar a través de l'art en diferents zones del poble.

2.6. TALLER OBERT A L’ESPAI PÚBLIC AMB JOVENT

Gràcies a la col.laboració de l’espai jove el Rkó s’ha aconseguit sumar les perspectives
dels joves que viuen al municipi i trobar el millor espai que permeti la participació
d’aquesta franja d’edat que es va veure amb molt poca representació en les primeres
activitats del procés participatiu.
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El dia de la jornada hi participen al voltant d’uns 40 joves, d’entre 13 a 27 anys, alguns de
manera directa aportant idees al mural, d’altres en el debat i reflexió de la proposta que
algun dels companys de debat enganxa.

Els joves de Sant Vicenç revisen les propostes fetes, i en creen de noves pel mural col·laboratiu.

A continuació es detallen les idees que van anar sorgint i que van construir el mural
col·laboratiu.

La temàtica que més els va interessar i on van fer més aportacions va ser la d’espai públic
i els equipaments. Dins d’aquest paraigua van tocar diverses temàtiques, que són:

- Zones on fer esport a l’aire lliure per fomentar la pràctica d’esport entre els joves.
Proposen espais com pistes de pàdel; la millora de l’equipament d’skate que ja es té amb
una pista tipus bowl per enriquir-ne la pràctica; revisar i millorar les instal·lacions de
voleibol, així com el camp de futbol de la Farinera.

- També proposen revisar i millorar els espais de pràctica d’esport d’interior, com són el
gimnàs de Sant Vicenç, ampliant-ne les instal·lacions i també l’oferta d’activitats (siguin
dirigides com autònomes).
Les piscines del poble també són centre d’atenció, proposen adequar la piscina per poder
utilitzar-la també a l’hivern, fent-la coberta.

- Pel que fa a parcs i places, comparteixen la necessitat de revisar, arreglar i afegir
mobiliari urbà adequat (taules, fonts, enllumenat…) per fer més agradable i viable l’estada
a l’aire lliure, com el cas del parc de la Mare o del “Cygnus”.

Amb relació a la temàtica de comerç i oci, les joves que participen troben a faltar més
diversitat pel que fa a marques de supermercat per millorar la diversitat d’ofertes i preus.
Per tal d’afavorir la diversitat de petit comerç del poble i la supervivència d’aquestes
botigues, proposen visibilitzar-les a través de xarxes properes al jovent com Instagram.

També declamen espais on poder gaudir d’oci nocturn al mateix poble, un cinema, una
sala de concerts o una discoteca són alguns dels espais que mencionen. Així mateix, a
nivell de restauració, troben a faltar restaurants amb una oferta més propera a l’economia
i els gustos dels joves, sent les propostes que s’hi puguin sumar, positives per la salut.
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Pel què fa a la mobilitat al poble, fan la reflexió que caldria una millora de la connexió per
tot el poble, i proposen concretament afegir un carril bici que permeti la lliure circulació,
de forma segura i de manera sostenible, per tot el poble.

També proposen revisar la xarxa de carreteres, afegint elements que millorin la circulació i
la facin més segura, per exemple una rotonda al carrer Francesc Macià amb Alfons XIII.

Pel que fa a l’habitatge, es considera que els preus no els són gaire favorables, i proposen
que des del municipi s’impulsi una xarxa de pisos per a estudiants, més assequibles, que
facilitin aquest pas cap al món adult.

Estratègies socials per al territori i els espais lliures

*estel SCCL - ESF67480889

Fixe:  +34 937450653 - Mòbil: +34 622224267 - info@plaestel.org



Carrer Creueta 119, baixos esquerra

08202 Sabadell (Barcelona)

info@plaestel.org

www.plaestel.org

3. CONCLUSIONS FINALS
3.1.CONCLUSIONS DE LES ENQUESTES ON-LINE

A continuació s’exposen les qüestions més rellevants juntament amb aquelles opinions
que han tingut un grau al de consens entre les persones participants en les enquestes
online. Per més detall, consultar l’apartat 2.1 ENQUESTES ONLINE.

- En general es percep que actualment es viu bé al municipi en comparació anys
endarrere. El lloc amb què més s'identifiquen els i les ciutadanes és amb la zona de
Vallhonesta i l'àmbit de Castellet.

- En relació amb la valoració del desenvolupament urbanístic del poble no hi ha un grau
de consens clar, però sí que es tendeix a pensar que el model urbanístic del POUM
hauria de ser l'ajustat a les necessitats d'indústria, empreses i d'habitatge previstes.

- Com a molts municipis, es detecta una mancança en l'accessibilitat a l'habitatge tant
de compra com de lloguer. Les persones creuen que és degut als habitatges buits i a
la degradació de les edificacions.

- La majoria dels desplaçaments interns del municipi es realitzen a peu i es veu una
tendència força clara en prioritzar els vianants per reduir l'impacte dels vehicles. Es
detecten que les principals problemàtiques de la mobilitat i els futurs reptes del
POUM són: els escassos passos per travessar les dues vies de ferrocarril, la manca
d'aparcament i la manca d'accessibilitat persones amb mobilitat reduïda, gent gran,
cotxets de nadons i la manca de qualitat als accessos dels polígons industrials.

- Es percep que hi ha un bon servei de comerç i servei, però es creu que no és equitatiu
en tots els barris del poble. S'opina que l'activitat econòmica que caldria potenciar és
la indústria.

- La valoració general de l'entorn natural del municipi és molt positiva i es creu que el
tipus de turisme que caldria potenciar és el natural, vinculat als entorns i al Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

- En general es té la sensació que el municipi disposa de prou zones verdes i que estan
ben distribuïdes entre elles, encara que sí que es detecta una mancança en els
elements de protecció i tancament, respecte possibles perills d'aquestes zones.

- Pel que fa a la xarxa d'equipaments no es conclou un resultat clar, ja que les opinions
estan dividides en dos, la meitat creuen que la xarxa d'equipaments és suficients, i
l'altra meitat que és insuficient.
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3.2.CONCLUSIONS DE LES ENTREVISTES GRUPALS

A continuació s’exposen algunes qüestions que es van repetir durant les primeres
entrevistes i que es van tenir en compte a les següents etapes del procés participatiu, així
com en la pròpia redacció del POUM. Per més detall, consultar l’apartat 1.4.1 Entrevistes
del present document.

- La xarxa d’equipaments funciona prou bé, tot i que es detecten algunes mancances
especialment pel que fa als esportius i culturals.
La gent del poble és molt activa i participativa, i cal que els equipaments estiguin a
l’altura.m

- En general es té la sensació que el municipi és ric en zones verdes per passejar,
gaudir, i fer-hi diverses activitats (siguin d’oci o d’esport), però que es podrien millorar
algun espai, principalment entorn el riu Llobregat, o l’oferta de determinats barris que
presenten dèficits.

- En general hi ha més demanda que oferta d’habitatge, principalment perquè
existeixen diversos edificis buits. Els principals damnificats d’aquesta situació són el
jovent i la gent gran.

- Valoració positiva del SNU de Sant Vicenç de Castellet. Cal desenvolupar encara més
el potencial que té tant per a la gent del poble com per a possibles visitants
(connexions, turisme rural, projecció exterior…).
Aquest fet es dona principalment a la zona del Castellet i a les vores del riu Llobregat,
la zona de Vallhonesta, en general, sembla que es troba més ben resolta tot i que
encara hi ha marge de millora.

- Sant Vicenç és un poble amb moltes infraestructures de transport, cosa que el
connecta bé territorialment, però que genera diverses discontinuïtats a la xarxa viària
que caldria solucionar per millorar la interrelació entre diferents zones del municipi.

- L’oferta comercial és bona, especialment a la zona del centre urbà. Cal definir
l’estratègia a adoptar amb relació a la mobilitat (pacificació dels carrers, aparcaments
dissuasius…)

- És important que el POUM abordi la millora dels Polígons Industrials, connectant-los
millor, endreçant-los i adaptant la normativa per tal que es puguin acollir noves
empreses.

- De manera transversal, cal que el nou planejament faci valdre el que ja té el municipi.
En cap cas el model a seguir és el del creixement, sinó més aviat el de la millora
qualitativa d’equipaments, zones verdes, connexió amb el territori, oferta econòmica…

- A nivell del procés participatiu, cal incloure el nombre més gran de perspectives
possible, especialment aquelles que sovint queden fora dels processos de  presa de
decisions (infants, gent jove, persones migrades…)
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3.3.CONCLUSIONS DE LES PASSEJADES EXPLORATÒRIES

A continuació s’exposen algunes qüestions que es van repetir durant les dues passejades
i que es van tenir en compte a les següents etapes del procés participatiu, així com en la
pròpia redacció del POUM. Per més detall, consultar l’apartat 1.4.2 Passejades del
present document.

- Un dels temes més rellevants que ha d’abordar el POUM és el de “recosir” els
diferents teixits i barris, que actualment es troben molt fragmentats principalment
degut a les barreres existents (pas de línies de tren, i en menor mesura el Riu
Llobregat)

- En la línia del punt anterior, en algunes zones l’oferta d’equipaments i zones verdes és
insuficient, així que cal que el nou planejament en millora la connectivitat i faci un
esforç per reequilibrar-les.

- Cal millorar la connexió territorial del municipi, i optimitzar els accessos del poble, que
actualment són insuficients i es col·lapsen massa sovint.

- Cal que el POUM doni un impuls a les zones industrials del municipi, millorant la
connexió entre elles i amb la resta del territori, fent compatible l’ús industrial amb els
habitatges propers.

En aquest sentit és important solucionar algunes problemàtiques urbanístiques que
fan que moltes de les naus siguin “il·legals”.

- L’accessibilitat de la xarxa de carrers i places en general és deficient, tant pel que fa a
amplades de voreres, com de barreres arquitectòniques… Aquest aspecte va molt
lligat a la seguretat viària principalment dels vianants.

- Necessitat de millorar la relació del municipi amb els recursos hídrics, tant del propi
Riu Llobregat (espai paisatgístic de primer ordre i amb potencial de millora)  com de la
Riera de la Farinera (actualment amb una “urbanització i canalització” molt deficient
que genera problemes al barri de la Farinera).

- Preocupació per la pèrdua de teixit comercial de proximitat al nucli urbà. Es tracta d’un
tema que cal valorar conjuntament amb l’estratègia de mobilitat del municipi.

- Plantejar una xarxa de carrers i aparcaments que doni resposta a les necessitats tant
del nucli com de les persones que viuen en urbanitzacions o barris dispersos, i que
han d’utilitzar el vehicle privat per arribar-hi.

- Millorar la connectivitat i accessibilitat dels barris i veïnats dispersos (Can Xesc…) i
donar solucions urbanístiques a les problemàtiques que tenen.

- Sant Vicenç de Castellet disposa d’un veïnat actiu i participatiu amb ganes
d’implicar-se, entre d’altres, en processos com el del POUM. Tanmateix, la situació
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actual vinculada a la pandèmia i el fet que els documents de planejament sovint
estiguin allunyats del dia a dia de la ciutadania, fan que a vegades sigui difícil arribar a
les persones del municipi.

3.4. CONCLUSIONS DELS TALLERS OBERTS DE PROPOSTES

Tot seguit es recullen les idees que més es van anar repetint en ambdós tallers oberts a
la ciutadania realitzats durant el mes de juliol. Per més detall consultar l’apartat 1.4.3.
Tallers del present document, on s’hi pot trobar el detall de tots aquests punts.

- En general la voluntat de la major part de persones que participen dels tallers és la de
completar i millorar el que ja hi ha, enlloc de plantejar nous sectors i àmbits de
desenvolupament urbanístic.

- Cal donar un impuls al sector industrial del municipi, per adequar-lo a la realitat
actual i les necessitats que se’n deriven, solucionar desajustos urbanístics històrics i
optimitzar el conjunt de la xarxa viària i les connexions internes i territorials d’aquest
àmbit.

- Cal millorar la continuïtat de la trama viària, especialment a banda i banda de les
vies del tren.

- Cal completar i desenvolupar alguns àmbits propers a la via del tren, per tal de
donar resposta a les demandes dels propietaris, i dotar de més serveis als veïns i
veïnes.

- Tractar el SNU d’acord amb les necessitats ambientals (parc natural) però també
amb les de la gent que hi viu i/o treballa. Sovint se’ls fa difícil de conviure amb les
normatives urbanístiques que els afecten.

- Potenciar els valors territorials del poble, per generar un atractiu turístic, però
fer-ho de manera que es tingui en compte els “perjudicis” que pot suposar per a la
ciutadania. Cal trobar un equilibri.

- Millorar l’accessibilitat interna i territorial del poble. Falten connexions d’entrada i
sortida del poble, que evitin que es col.lapsi el pont, i creant un efecte de “coll
d’ampolla” a molts carrers propers.

- Integrar  àmbits residencials que estan consolidats, però tenen algun tipus de
desajust urbanístic (Can Xesc, carrer Clot del Tufau). Hi ha molts veïns afectats i cal
que el POUM proposi solucions efectives i realistes.

3.5. CONCLUSIONS DE LES SESSIONS D’AMPLIFICACIÓ AMB INFANTS I
ADOLESCENTS
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A continuació es recullen les idees que més es van anar repetint en les activitats amb
infants i adolescents. Aquestes, com en els anteriors casos, es tenen en compte en la
pròpia redacció del POUM. Per més detall, consultar l’apartat 1.4.4 Ampliació de
perspectives amb infants i joves del present document.

Millorar el manteniment de voreres i carreteres, creant carrils específics que facilitin
desplaçar-se pel poble en patinet, bicicleta o altre vehicle rodat sense motor, però també
perquè s’hi pugui caminar còmodament.

Augment de les zones verdes en carrers i places, revisant el manteniment i neteja, així
com l’equipació de mobiliari urbà dels que ja existeixen. Revisant i ampliant també l’oferta
d’estructures de joc tenint en compte totes les franges d’edat: infants petits, infants grans,
adolescents i persones grans. Tenint en compte també la visió i opinió dels infants i joves
per revisar i replantejar aquests equipaments.

Reconnectar per diferents llocs el poble, per exemple per la riera, però també revisant els
passos a peu de Renfe o FGC, il·luminant-los millor i contemplant la possibilitat d’afegir
algun semàfor que permeti el pas de vehicles en doble sentit, millorant-ne així la
connectivitat.

Repensar les zones d’aparcament, podent ubicar-les a prop de zones d’interès (esports,
comerç o equipaments municipals), facilitar també la connexió entre barris amb
autobusos municipals.

Reactivar les construccions o edificacions a mig fer, o buides, promovent-les com a
habitatge per les famílies del poble que ho necessitin o com a espais socials i d’intercanvi
cultural, on per exemple puguin assajar els grups de música, ampliant l’oferta d’oci per a
joves (cinema, salting, botigues especialitzades, gelateria, entre d’altres).

Ampliar l’oferta de pistes esportives d’exterior i gratuïtes, que puguin acollir múltiples
esports més enllà del futbol, com bàsquet, voleibol, esports de raqueta, esports sobre
rodes, escalada, skate, entre d’altres. Equipant-les amb les infraestructures necessàries
com porteries o cistelles amb xarxa, obstacles per saltar amb patinets, bicicletes o patins,
rocòdrom, entre d’altres; distribuint-los per diferents zones del municipi.

Revisar i equipar l’espai de piscina municipal, equipant-la perquè sigui més confortable o
entretinguda, afegint gespa, tobogans o trampolins, i fent possible fer-la coberta durant
les temporades de més fred per poder-hi seguir entrenant i fent esport.

3.6. CONCLUSIONS FINALS DEL PROCÉS PARTICIPATIU

A continuació es despleguen les principals conclusions que s’han extret del procés
participatiu vinculat a l’Avanç del POUM de St. Vicenç de Castellet. Val a dir que s’ha fet
un esforç per arribar al màxim de consens possible en els temes que s’han tractat però
que, lògicament, la ciutadania és diversa i complexa, i per tant hi ha matisos en moltes de
les coses que s’exposen tot seguit.
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Les opinions provinents d’algunes de les sessions realitzades, per exemple les adreçades
a joves i infants, tenen matisos que provenen de les especificitats de les persones que hi
van participar, és per això que per aprofundir en els temes que es van parlar a cadascuna
d’aquestes es pot recórrer als apartats respectius incloses en aquest mateix document.

- En general, el model de poble per als propers anys ha d’anar més orientat
a millorar qualitativament el que ja es té que a crear nous sectors de
creixement, amb una mirada expansiva.

- La valoració de la xarxa d’equipaments públics és força bona. Tot i això una
part de la població reclama millores especialment en els educatius i els
culturals. Per exemple, es reclama espais on practicar esport a l’aire lliure,
millores a la piscina municipal.
Uns dels col.lectius que més destaquen aquest fet són els infants i joves.

- Un dels reptes del nou POUM ha de ser el de re-cosir els teixits urbans del
municipi, que actualment es troben fragmentats degut al pas de les
infraestructures viàries (tant de RENFE com de FGC). En aquest sentit per
una banda s’han reclamat passos subterranis en diversos punts així com
millores en els existents, i per l’altra s’identifiquen espais d’oportunitat
propers a les vies, que necessiten d’un impuls per tal de tirar-los endavant i
fer coincidir els interessos privats amb els públics. En aquest sentit s’ha
destacat la importància de tractar cadascun d’aquest àmbits amb detall,
incloent al veïnat en els processos de presa de decisions, per tal d’obtenir el
màxim de benefici tant pels afectats directes com per la resta del municipi.

- A nivell d’habitatge, i d’acord amb el que s’exposa en el punt 2, el repte del
POUM és el de buscar estratègies d’activació i dinamització dels habitatge
existents (edificis buits, promocions inacabades…) i no tant el de crear-ne
de nou.

- Hi ha un grau de consens molt alt en fer una valoració positiva del SNU de
Sant Vicenç de Castellet, i en que cal desenvolupar encara més el
potencial que té tant per a la gent del poble com per a possibles visitants
(connexions, turisme rural, projecció exterior…).
En aquest sentit és important que el POUM, a través del seu catàleg de
masies, gestioni de manera eficient i d’acord amb les necessitats de les
persones que hi viuen i/o i treballen el que es pot fer i el que no. Són espais
amb unes especificitats molt clares i cal gestionar-ho de la mà dels
afectats directament (masies, explotacions agrícoles…).

- El riu Llobregat és un dels elements que més valoren els habitants del poble, però alhora
un dels que, en general, creuen que caldria potenciar. Es tracta d’un espai amb un elevat
valor paisatgístic i social però que es troba infrautilitzat.

- L’accessibilitat al poble és força deficient d’acord amb les opinions rebudes per les persones
amb qui s’ha parlat. Això afecta tant a la petita escala (amplades de vorera, rampes per
persones amb cadires de rodes..) com a  les connexions d’accés al poble.
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Actualment són insuficients i es col.lapsen regularment.

- El POUM ha de ser capaç d’integrar diversos àmbits residencials que ara mateix es troben
en situacions complexes urbanísticament. En aquest sentit s’ha detectat, per exemple, el
veïnat de Can Xesc (situat en SNU) o les cases del c/del Clot del Tufau (qualificades
d’activitat industrial).

- Malgrat no és una postura homogènia, una bona part de les persones creuen que caldria
apostar fermament per la mobilitat activa, combinant un centre urbà pacificat en benefici
de les activitats d’estada i del comerç de proximitat, i unes bosses d’aparcament dissuasori
fora d’aquests espais, per garantir les connexions amb barris més allunyats.
El transport públic que connecti aquestes àrees també és un tema a tenir en compte, malgrat
s’allunya una mica de l’abast real d’un POUM.
El jovent del poble també ha posat de manifest que alhora de dissenyar  els carrers cal pensar
que no tothom s’hi desplaça a peu o en cotxe, i que cada vegada més, cal entendre la bici o el
patinet com a mitjans de transport habituals.

- Un dels principals objectius del POUM ha de ser impulsar i millorar l’activitat industrial i
minimitzar els efectes negatius que aquesta té per a la resta del poble. En aquest sentit,
algunes de les coses que més s’han repetit són:

- Actualitzar les qualificacions admeses per incloure usos existents i no dificultar
l’activitat de les empreses.

- Actualitzar les qualificacions admeses per incloure nous usos i necessitats que facilitin
el desenvolupament de les empreses.

- Trobar un equilibri entre  la realitat construïda i les delimitacions de les zones, ja que
sovint no coincideixen i això en dificulta la gestió..

- Millorar els accessos al polígon i les connexions. En definitiva cal que els diferents
àmbits funcionin com un de sol, ben connectat internament i amb la resta del territori.

- Cal fer compatible el pas de la riera de Castellet, preservant els seus valors
paisatgístics, amb el desenvolupament de l’activitat industrial i la mobilitat que
genera. Especialment els dies que plou, la riera desborda i col.lapsa els vials que la
travessen.
A més, cal que aquest àmbit esdevingui un espai públic de referència per als
habitants de Sant Vicenç de Castellet, i en especial per al veïnat de la Farinera.

Estratègies socials per al territori i els espais lliures

*estel SCCL - ESF67480889

Fixe:  +34 937450653 - Mòbil: +34 622224267 - info@plaestel.org



Carrer Creueta 119, baixos esquerra

08202 Sabadell (Barcelona)

info@plaestel.org

www.plaestel.org

4.COMUNICACIÓ DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ

En un procés participatiu d’un POUM la comunicació és important per tal d'arribar al conjunt
de la ciutadania i informar-los de tot allò referent a la tramitació urbanística, alhora que reben
el material necessari per tal d’adquirir uns coneixements que faran que la seva implicació sigui
més efectiva.

Tot seguit es descriuen els treballs de comunicació que han acompanyat al procés de
participació. S’han utilitzat diversos canals al llarg d’aquests mesos. En alguns moments s’han
utilitzat els espais web, les xarxes socials de l’ajuntament i cartelleria física per tal de fer
difusió del procés a través de canals unidireccionals, però en d’altres moments s’ha utilitzat
també el telèfon o el correu per tal d’arribar a persones i/o col.lectius que en algun moment
han mostrat interès pel POUM o per d’altres processos similars, així com del dia a dia del
municipi i dels processos de presa de decisions que els afecten.

Imatge gràfica

Primer de tot es va definir una imatge que acompanyés la difusió del POUM, es va  i es va fer
un apartat específic a la web de l'Ajuntament a on es pot localitzar tota la informació que s'ha
anat generant i seguir el fil del projecte.

imatge gràfica que ha identificat les accions participatives vinculades al procés participatiu

Exemple de correu de convocatòria

Abans de cada sessió participativa s’han enviat correus a les persones que havien participat
d’altres sessions, o a representants de diversos sectors o àmbits socials. En aquest cas,
s’adjunto el correu per a la convocatòria als tallers oberts del 6 i 15 de juliol.

“Estimats / estimades:

Com ciutadans i ciutadanes de Sant Vicenç de Castellet volem informar-vos de les pròximes
accions que tindran lloc durant el mes de maig, en el marc del procés participatiu del POUM
(Pla d’Ordenació Urbanística Municipal), que pels que no ho sabeu, és el document urbanístic
que ha de definir el model de municipi per als propers anys, atenent a aspectes com
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l’habitatge, les zones verdes o els equipaments, el tractament del territori, l’activitat econòmica
o les infraestructures, entre d’altres.

Els propers dies 7 i 8 de maig traurem el procés al carrer i realitzarem diverses marxes
exploratòries amb l’objectiu d’establir un catàleg d'oportunitats i problemàtiques vinculades a
espais concrets del municipi, que ens serveixen per a definir estratègies generals per al procés
d'ordenació urbana.

A les passejades, que sortiran des de  xxx , hi assistiran membres de l'equip coordinador del
procés participatiu  que s'encarregaran de recollir les aportacions que hi feu.

Els horaris de les sessions seran, i podeu apuntar-vos a la que us encaixi més.

- Divendres dia 7 de maig de 17:30 a 19:30
- Dissabte dia 8 de maig de 9:30 a 11:30
- Dissabte dia 8 de maig de 12:00 a 14:00

A causa de la situació sanitària, la participació ciutadana és oberta, però requereix inscripció
prèvia. Trobareu l’enllaç per inscriure-us a les activitats a aquesta pàgina de l’ajuntament.

Salutacions.

Esperem poder comptar amb la vostra col.laboració

Equip coordinador del procés de participació ciutadana”

Cartelleria de convocatòria a les sessions participatives

Durant les setmanes anteriors a les sessions participatives s’han fet cartells que s’han repartit
per diferents punts i edificis representatius del municipi. Aquesta informació s’ha

complementat amb la web municipal, des d’on a banda de rebre informació la ciutadania ha
pogut inscriure’s als tallers, especialment durant les èpoques on la situació entorn la Covid-19

així ho ha demanat
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disseny de cartelleria vinculada al procés participatiu

Exposició informativa de l’Avanç del POUM i del procés participatiu

Coincidint amb l’aprovació definitiva de l’Avanç del POUM s’ha fet una exposició a la bibiloteca
municipal per tal d’apropar el contingut del document a la ciutadania així com també dels
principals temes que han anat sortint durant les diferents sessions participatives.
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panell informatiu amb el resultat de les accions participatives

imatge de part del veïnat observant els panells expositius de l’Avanç del POUM
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Flyer de convocatòria per a la sessió amb joves del municipi.

Per la difusió de l’acció i convocatòria directa al jovent de Sant Vicenç de Castellet es fa arribar
a la dinamitzadora del Rkó, el flyer amb la informació necessària que difon als grups
d’adolescents i joves del municipi que gestiona.

flyer adreçat al jovent del municipi
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ANNEX 1: Programa de Participació Ciutadana (PPC)

Aprovat pel ple municipal, en sessió ordinària i per majoria absoluta el dia 30 de desembre de 2020
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POUM Sant Vicenç de Castellet - Programa de participació ciutadana

1.Introducció 

Darrerament s’han iniciat els trebal ls de redacció del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (d’ara en endavant POUM) de Sant Vicenç de Castellet. 

Es tracta d’un document que definirà el model de poble per als propers anys, i que, per 
tant, marcarà gran part de les transformacions futures del poble. Cal entendre que totes 
les actuacions de caire urbanístic que proposa un planejament, en última instància, 
tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes; bé sigui proveint-
los d'habitatge assequible adequat a l'estructura de les llars o bé dotant-los de serveis 
públics (equipaments i espais públics) que donin resposta a les necessitats col·lectives.

En aquest sentit, és de cabdal importància que la ciutadania s’hi pugui implicar ja en una fase inicial. 
Cal posar el focus en les persones; les seves vivències i les seves necessitats. L’objectiu del procés 
participatiu definit mitjançant l’aprovació d’aquest Programa de participació Ciutadana és el d’obtenir 
un procés de reflexió conjunta que incorpori la visió de l'equip tècnic, l'aparell polític-administratiu 
i la ciutadania, de manera que tots els agents puguin formar-ne part, i enriquir el resultat final.
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POUM Sant Vicenç de Castellet - Programa de participació ciutadana

2. Marc normatiu

La regulació urbanística catalana posa èmfasi en la necessitat que el planejament sigui capaç 
d’implicar a la ciutadania en els processos de redacció. En aquest sentit s’aposta per a fer arribar la 
informació a tots aquells actors a qui afecta, i per a establir mecanismes per tal que puguin participar-hi.

Els documents que ho regulen son, per una banda, el Decret Legislatiu 1/2010 del  3 d’agost, a 
través del qual s’aprova la Llei d’Urbanisme i les modificacions introduïdes per la llei 3/2012, i per 
l’altra, el Decret 305/2006 de 18 de Juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

L’article 2 del Reglament d’urbanisme 305/2006 assenyala que, entre els principis que han de presidir 
l'actuació urbanística, hi ha el de la publicitat i participació de la ciutadania en els procediments de 
planejament i de gestió urbanística. En l’article 15 del mateix Reglament veiem l’obligació de les 
administracions de garantir l’accés dels ciutadans i ciutadanes a la informació urbanística així com de 
fomentar la participació social en l’elaboració i tramitació dels instruments de planejament urbanístic.

El Decret 1/2010, en l’Article 8. Publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió 
urbanístics, estableix entre altres coses, que “es garanteixen i s'han de fomentar els drets d'iniciativa, 
d'informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió.”

En l’Article 59 d’aquest mateix Decret, i per tal de garantir els objectius que es plantegen a l’Article 
8, s’esmenta l’obligatorietat d’incloure el Programa de Participació Ciutadana en la memòria 
descriptiva i justificativa d’un  POUM.

Article 59. Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal

3. La memòria a què es refereix l’apartat 1.a ha d’integrar:

a) El programa de participació ciutadana que l’ajuntament hagi aplicat al llarg del procés de 
formulació i tramitació del pla per garantir l’efectivitat dels drets reconeguts per l’article 8.

b) La justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible i de 
les directrius per al planejament urbanístic que són objecte, respectivament, dels articles 3 i 9.

c) Les mesures adoptades per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi, 
en compliment de l’obligació de prestació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers 
i viatgeres.

d) L’informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i 
adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte de les actuacions 
previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i 
el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.
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El Decret 305/2006, recull en l’article 69 el següent:

Article 69. Contingut de la memòria del pla d’ordenació urbanística municipal.

69.2 La memòria del pla d’ordenació urbanística municipal s’ha de referir als següents 
extrems:

c) Descripció i resultat del programa de participació ciutadana, amb referència als aspectes 
següents:

1r. Descripció de les mesures adoptades o de les actuacions realitzades amb l’objecte 
d’informar i de promoure el debat.

2n. Síntesi de les aportacions i resultats derivats de les al·legacions i suggeriments presentats 
durant el període d’informació pública.

3r. Síntesi de les modificacions o aspectes incorporats al pla a partir de les aportacions o 
resultats del programa de participació ciutadana.

Els drets d'informació pública es troben recollits a l'article 8 de la Llei d'Urbanisme i al capítol II 
del Reglament d'Urbanisme. Segons la Llei d'Urbanisme la "ciutadania té dret a consultar i ser 
informada sobre el contingut dels instruments de planejament i gestió urbanístics”.

D'acord amb l'article 17, Publicitat dels instruments urbanístics, del Reglament 305/2006, els 
ciutadans tenen dret a accedir a la informació urbanística de la qual disposin les administracions 
públiques, incloent tota la documentació referida als instruments de planejament i gestió 
urbanístics i al règim urbanístic del sòl, i a les activitats i limitacions que puguin afectar-lo. No 
només tenen el dret de llegir aquests documents sinó que també poden sol•licitar una còpia a 
l'ajuntament corresponent o al Registre Urbanístic de Catalunya. 

Els drets i mecanismes de participació ciutadana en matèria d'urbanisme es troben recollits al 
capítol III, Dret a la participació ciutadana, del Reglament d’urbanisme. L’Article 21 assenyala 
que “Les administracions urbanístiques han de fomentar la participació dels ciutadans i de les 
ciutadanes en la tramitació dels instruments de planejament i gestió urbanístics i, en tot cas, han 
sotmetre aquests instruments als tràmits d'informació pública previstos en la Llei d'urbanisme i 
en aquest Reglament.”

Per altra banda, l’Article 22 recull que ”el Programa de Participació Ciutadana expressa les mesures 
i actuacions previstes per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del 
contingut dels treballs de planejament, com la formulació d'al•legacions, suggeriments o propostes 
alternatives en el marc del tràmit d'informació pública” i especifica les fases i continguts als que 
fa referència.
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Per últim, l’Article 105 estableix l’obligatorietat d’aprovar el programa de participació  ciutadana, 
en el cas de la formulació  o revisió del POUM.
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3. Objectius

3.1 Objectius generals

Desenvolupar  un treball d'implicació ciutadana en el marc de la redacció del POUM, i fer que 
aquest sigui un procés compartit entre la ciutadania, l’administració i els tècnics redactors.

3.2 Objectius específics

-Transparència: incorporar a la ciutadania des de l'inici dels treballs, identificar els agents clau, i 
establir-hi vies directes de comunicació.

-Cooperació estreta amb els diferents agents: establir una relació eficaç de col·laboració i 
coordinació entre els diferents  agents implicats. Igualment, la col·laboració amb l'administració 
local i altres grups d’interès, més enllà de la ciutadania, també serà prioritària.

-Adequació del procés: dissenyar un procés de comunicació i d'implicació ciutadana que s'ajusti 
a les circumstàncies sòcio-territorials de Sant Vicenç de Castellet.

-Comunicació eficaç: Facilitar la comprensió de la informació al conjunt de la ciutadania, i fer-la 
el més entenedora possible, doncs una bona manera de comunicar i traspassar informació és 
una de les eines més efectives de participació.

-Cohesió territorial:  Per la pròpia morfologia del territori, trobem algunes discontinuïtats funcionals 
entre els seus nuclis urbans. És per això que cal posar especial atenció a definir estratègies per 
tal que els ciutadans de Sant Vicenç de Castellet, independentment del barri on visquin, tinguin 
la possibilitat de participar d’aquest procés.

-Transversalitat:  Cal que la participació del POUM pugui fer arribar els continguts del propi 
document als diversos grups socials que trobem al poble. Caldrà, doncs, implicar al conjunt 
d’associacions i entitats que ja estan associades a més dels ciutadans a títol individual.
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4. Metodologia i fases 

Metodològicament, el procés que es presenta s’insereix en la investigació acció-participativa, pel 
que es proposa una estructura que faciliti el diàleg i l’aparició de línies de discurs que acumulin 
coneixement relatiu a l’objecte del procés i que siguin la base de les accions que es succeeixen 
en el temps.

El present programa estableix tot el procés de participació en la redacció del POUM de Sant 
Vicenç de Castellet i relaciona els mecanismes de  consulta i de participació, perquè tots els 
ciutadans puguin utilitzar-los. Així doncs, el procés participatiu que acompanya el POUM avançarà 
en paral·lel segons les determinacions del present programa.

La fase 0, servirà per formalitzar les estructures necessàries per a que el procés participatiu pugui 
desenvolupar-se amb èxit. Més endavant, la fase 1 coincidint amb l’Avanç de POUM i la fase 2 
coincidint amb l’Aprovació Inicial serviran per apropar el procés de redacció a la ciutadania i fer-
hi les aportacions pertinents,  mentre que la 3 i la 4 serviran perquè se’n pugui fer el seguiment 
oportú.

-Fase 0. Fase prèvia

-Fase 1. Avanç del POUM

-Fase 1.1 Anàlisi diagnosi 

-Fase 1.2.  Criteris i objectius. Principals propostes estructurants.

-Fase 1.3. Devolució dels resultats.

-Fase 2. Aprovació Inicial

-Fase 3. Aprovació Provisional

-Fase 4. Aprovació Definitiva           
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 4.1 Agents participants

Amb l’objectiu de garantir el dret a participar del conjunt de la ciutadania, ja sigui a través de les 
entitats del municipi o bé a títol individual, el conjunt d’accions i espais de debat i refl exió que es 
portaran a terme durant el procés promouran la participació de:

‐ Regidors i tècnics municipals de les diferents àrees de l’Ajuntament, per tal de garantir la 
transversalitat d’acció i els consensos polític‐tècnics.

‐ Representants de tots els grups polítics municipals

‐ Representants de col ·lectius organitzats (entitats i associacions)

‐ Ciutadania a títol individual

Segons el tipus d'agents als quals es vol arribar, ja sigui l'administració, entitats i/o individus 
no associats, es defi niran el tipus d'activitats i accions per a garantir la participació de totes les 
persones.
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4.2 Espais de participació

L’estructura participativa té la voluntat d’imbricar les perspectives de l’administració local (tècnics 
i polítics de les àrees implicades) i de la ciutadania (entitats vinculades a l’economia, al territori, 
a l’educació i als espais urbans; altres entitats rellevants en l’àmbit municipal; i a les persones no 
associades, amb especial rellevància amb qui puguin ser informants clau). 

De tota aquesta xarxa d’agents es conformaran els següents espais de treball i seguiment del 
procés participatiu, de la redacció del POUM i dels documents que generi:

Grup impulsor: Serà l’encarregat de vetllar pel correcte desenvolupament del procés 
participatiu. Cal que esdevingui un espai de diàleg i contrast entre els diferents agents que 
en formen part. Les convocatòries i periodicitat de les trobades es determinaran en funció de 
les diferents fases de redacció i tramitació del POUM. Inicialment es preveu que la comissió 
estigui formada pels representants municipals de l’equip de Govern de Sant Vicenç de 
Castellet, dels equips tècnics municipals de: Secretaria, Urbanisme, Participació Ciutadana 
i de l’equip redactor. 

Comissió política de seguiment: Serà l’encarregada de fer arribar al conjunt de forces polítiques 
amb representació al ple municipal, tota la informació que es disposa per a la tramitació del 
document. Estarà formada pels membres polítics del grup impulsor, a més dels altres grups 
polítics que tenen representació al ple. A més dels membres polítics del grup impulsor, hi 
podrà participar un representant per a cada grup polític de l’oposició.

Comissió ciutadana de seguiment: Serà l'encarregada de fer el seguiment del diagnòstic 
participatiu. Estarà formada per representants d'entitats del municipi que vulguin participar, 
així com els ciutadans i ciutadanes interessades a participar de manera més activa.

En el cas que la comissió ciutadana de seguiment i la comissió política de seguiment 
no tingués un nombre molt elevat d'integrants, es podria formar una única comissió de 
seguiment política - ciutadana per tal de formar un equip de treball més operatiu. La Comissió 
política de seguiment es crearà a la fase prèvia. La Comissió ciutadana es crearà per fer el 
seguiment de la redacció del POUM un cop finalitzi la fase 1 de l'Avanç de pla.

Els espais de debat col·lectiu: adreçats a organismes, agents sectorials i persones a títol 
individual, tindran la funció de recollir les opinions, aportacions i propostes del conjunt de la 
ciutadania. Es concretaran mitjançant accions i tallers participatius. 

Aquests espais  s’utilitzaran per recollir les opinions i propostes de la ciutadania i les institucions, 
i també, per facilitar el debat i la presentació de les propostes en cadascuna de les fases de 
redacció del POUM.
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4.3 Fases del Programa de participació ciutadana

FASE 0. Fase prèvia

Durant aquesta fase, el treball es centrarà en materialitzar els mecanismes pels quals la població 
de Sant Vicenç de Castellet pot participar, informar-se i seguir el desenvolupament del procés.

L’Ajuntament, com a promotor del procés,  presentarà el projecte al conjunt de grups polítics i 
agents rellevants del municipi.

Més enllà d'això, serà també important establir un diàleg fluid entre l'equip redactor del POUM, 
l'equip encarregat del procés participatiu, i la resta de tècnics que col·laborin en el procés.

Serà important també definir aquells agents socials que, a priori, poden implicar-se en un treball 
d’aquestes característiques ja des del principi, i buscar els mecanismes necessaris que permetin 
anar-hi sumant tots aquells agents que es creguin oportuns durant el transcurs dels treballs.

Accions destacades de comunicació i participació:

- Sessió informativa de presentació del POUM interna 
Adreçada al conjunt de tècnics i regidors de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, per 
donar a conèixer els principals ítems del procés.

- Inici de la campanya de comunicació del procés de participació del POUM
Campanya informativa a la ciutadania sobre l’inici dels treballs de la revisió del POUM i sobre 
el programa de participació ciutadana, mitjançant alguns mitjans com: presentacions, notes 
de premsa, insercions publicitàries als mitjans de comunicació, difusió per xarxes socials, 
repartiment de fullets informatius i/o publicació a l’espai web específic.

- Creació d’un espai virtual específic del POUM 
L’espai virtual servirà per informar del procés i on es penjarà tota la documentació d’interès 
per a la ciutadania (plànols, dades, projectes...), formularis d’opinió, així com els resultats de 
les diferents fases de participació.

- Realització d’una enquesta d’opinió
Per tal de copsar l’opinió i les inquietuds de la ciutadania envers els aspectes que centraran la 
revisió del POUM. Aquesta enquesta es podrà respondre en el web del POUM, o bé mitjançant 
el model imprès que es difondrà per diverses vies al conjunt de la població. 

- Entrevistes grupals
Accions sectorials de convocatòria a grups reduïts per a realitzar converses sobre diferents 
temàtiques del municipi. L’objectiu és el d’obtenir una visió tècnica, política i ciutadana de la 
situació de Sant Vicenç de Castellet i de les expectatives del nou pla.
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- Trobades regulars amb el Grup impulsor 
Per tal de debatre i consensuar propostes comunes i donar coherència al planejament a 
escala territorial.

FASE 1. Avanç del POUM

FASE 1.1. ANÀLISI DIAGNOSI DE L’AVANÇ

L’objectiu principal d’aquesta fase és el de contextualitzar el procés de redacció d’un POUM, per 
donar a conèixer quin és el seu contingut i explicar en quins moments i de quines maneres s’hi 
podrà participar. 

Cal transmetre clarament quin és el calendari que seguirà el document i quins són els objectius 
de cada fase, per tal d’aconseguir que la participació sigui el més efectiva possible.

Aquesta primera etapa també servirà per presentar les primeres conclusions de l’anàlisi, fruit del 
treball de l’equip redactor, i per presentar el document d’Avanç. Alhora, s’instarà a la ciutadania a 
fer-hi aquelles aportacions que creguin oportunes.

Durant el període d’exposició pública del document es podran presentar suggeriments per escrit 
a l’Ajuntament per tal que els avaluï i els tingui en compte.

Accions destacades de comunicació i participació:

- Accions exploratòries sectorials 
Serviran per explicar els principals ítems de l'anàlisi i diagnosi de l'Avanç realitzat per l'equip 
redactor. 

-Trobades regulars amb el Grup impulsor 
Aquestes suposen el desenvolupament, tant de tècniques de recollida d'opinions 
com de difusió del procés. Es duran a terme activitats en espais oberts, com poden 
ser passejades pel municipi, d'aquesta manera s'intentarà involucrarà el nombre 
més gran de participants i de diversitats possibles. Són accions encarades a 
debatre un eix concret, com per exemple: Espais lliures i equipaments, l'habitatge, 
la sostenibilitat ambiental, el patrimoni, la mobilitat i/o l'activitat econòmica. 
Per tal de debatre i consensuar propostes comunes i donar coherència al planejament a 
escala territorial.

- Exposició pública de l’Avanç del POUM

- Recollida de suggeriments durant el període d’informació pública de l’Avanç de Pla
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- Accions d’amplificació de perspectives
Són trobades específiques que serveixen per sumar les perspectives d'aquells col·lectius 
que no han pogut participar en les accions realitzades fins al moment. Aquestes trobades 
es realitzaran amb agents concrets, com per exemple: gent gran, infants, comerciants, etc.

FASE 1.2.  CRITERIS I OBJECTIUS. DEBAT SOBRE LES PRINCIPALS PROPOSTES ESTRUCTURANTS 
DE L’AVANÇ

En aquesta segona fase, es treballarà en consonància als continguts sorgits de les primeres 
sessions, i s’aprofundirà en el model de poble pel qual ha d’apostar el POUM de Sant Vicenç de 
Castellet i el que planteja l’Avanç.

Accions destacades de comunicació i participació:

- Tallers participatius sobre la diagnosi del POUM i de propostes
Servirà per explicar els principals ítems de l'anàlisi realitzat per l'equip redactor. 
Es farà a partir de grups de treball agrupats segons temàtiques (espai lliure i 
equipaments, mobilitat i sòl no urbanitzable, habitatge i activitat econòmica). 
Abans d'acabar la sessió es posaran en comú les principals reflexions sorgides. 
Un cop dutes a terme aquestes trobades, es redactarà un informe que es traslladarà a l'equip 
redactor, per tal d'incorporar-les al document, i posar-les novament a debat en la següent 
etapa del procés. Serviran per debatre entorn de les principals propostes de l'Avanç del 
POUM. S'organitzaran en una primera part informativa que es realitzarà de manera conjunta, 
i posteriorment, i dividits en grups de treball, s'avaluaran i completaran per part de la mateixa 
ciutadania, amb l'objectiu d'enriquir-les. Un cop celebrades aquestes trobades, es redactarà 
un informe que es traslladarà a l'equip redactor, per tal d'incorporar-les al document.

- Accions d’amplificació de perspectives 
Són trobades específiques que serveixen per sumar les perspectives d'aquells col·lectius 
que no han pogut participar en les accions realitzades fins al moment. Aquestes trobades 
es realitzaran amb agents concrets, com per exemple: gent gran, infants, comerciants, etc.-

-Trobades regulars amb el Grup impulsor
Per tal de debatre i consensuar propostes comunes i donar coherència al planejament a 
escala territorial.

FASE 1.3. DEVOLUCIÓ DELS RESULTATS

Aquesta tercera fase servirà com a retorn al conjunt de la ciutadania dels continguts que finalment 
acabin formant part del POUM de Sant Vicenç de Castellet, i de quina manera es preveu incorporar 
les propostes ciutadanes que s’hagin  fet.

Aquesta fase es realitzarà a través de material de consulta obert a tothom,  amb la possibilitat 
de realitzar  una sessió presencial per tal d’informar a tots aquells que ho creguin oportú. 
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Accions destacades de comunicació i participació:

- Redacció de l’informe final de la Fase 1 del procés participatiu. Tots aquests documents 
constituiran part de la memòria de participació del POUM de Sant Vicenç de Castellet.

- Constitució de la comissió ciutadana de seguiment, fruit del procés participatiu.

- Redacció d’un Informe de suggeriments que recollirà els suggeriments formulats durant el 
període d’informació pública de l’Avanç de Pla i la seva valoració i motivació corresponent.

FASE 2. Aprovació inicial del POUM

Aquesta fase començarà un cop s'hagin adjudicat els treballs a l'equip redactor i s'hagi presentat 
el document de l'Avanç, i culminarà amb l'aprovació inicial del POUM.

El principal objectiu d'aquesta fase és el d'informar a la ciutadania del contingut del document 
del POUM basant-se en la feina feta fins al moment, i desgranar aquelles estratègies que es 
plantejaran durant la redacció de l'Aprovació inicial.

Més enllà dels mecanismes previstos per la llei, es podran generar tots aquells espais de debat 
i participació que es creguin oportuns, d'acord amb les determinacions del present document. 

L'exposició al públic dels treballs de l'aprovació inicial són de 45 dies. En aquest període es podran 
presentar també propostes i al·legacions al procediment administratiu.

Accions destacades de comunicació i participació:

- Mantenir actualitzat l’espai web i els mecanismes de comunicació i difusió.

- Sessió de presentació de l’aprovació inicial del POUM.

- Sessions de seguiment amb la comissió de seguiment política i ciutadana. Per tal  d’informar 
sobre el procés de redacció i debatre els canvis i propostes.

- Tots aquells espais de debat i participació que es creguin necessaris i oportuns.
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FASE 3 i 4. Seguiment a la redacció del POUM

Durant les fases de l’Aprovació provisional i l’Aprovació definitiva, la participació de la ciutadania 
tindrà una intensitat inferior, malgrat això,  seguiran existint espais que permetin  fer el seguiment 
del desenvolupament de la redacció del POUM, i dels possibles canvis fruit de la tramitació.

Puntualment, es podran realitzar sessions informatives presencials per a resoldre dubtes i 
informar de l’estat del procés.

Accions destacades de comunicació i participació:

- Mantenir actualitzat l’espai web i els mecanismes de comunicació i difusió.

- Sessió de presentació final del POUM.

- Sessions de seguiment amb la comissió de seguiment política i ciutadana. Per tal  d’informar 
sobre el procés de redacció i debatre els canvis i propostes.

- Sessions informatives presencials puntuals.
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5.Comunicació del procés

Com en tot procés participatiu, el del POUM de Sant Vicenç de Castellet haurà de posar especial 
èmfasi en la comunicació i la manera de transmetre tant la informació urbanística corresponent, 
com totes aquelles coses que tinguin a veure amb el calendari i el funcionament del propi procés 
participatiu.

En aquesta línia, a continuació es defineixen un els principals ítems referents a la comunicació 
del procés:

-Claredat informativa i pedagogia: Els espais de debat s’inicien sempre amb una/es  trobades 
informatives per tal de crear unes bases sòlides a partir de les quals debatre i fer-hi aportacions. 

És clau en aquests moments la preparació i edició dels continguts i materials necessaris 
per a fer-la extensiva, i facilitar-ne la comprensió. Un POUM és un procés llarg i complex i 
cal desgranar la informació i transmetre-la correctament per tal que la participació pugui ser 
efectiva.

-Difusió i convocatòria: Per tal que el POUM de Sant Vicenç de Castellet tingui el màxim 
d'acceptació possible entre la població, cal que durant la redacció del mateix, tothom pugui 
ser-ne partícip.

Per aquest motiu, durant la FASE 0 caldrà definir un mapa social que inclogui tots aquells 
agents representatius del teixit social del poble per tal de convidar-los específicament, i utilitzar 
la seva capacitat d'arribar a altres col·lectius i amplificar la convocatòria.

Més enllà d’això, i un cop iniciades les sessions informatives i de debat, es demanaran les 
dades de contacte als assistents. D’aquesta manera se’ls podrà anar convocant durant el 
transcurs del procés, i es podrà fer un estudi de la mostra representativa que hagi format part 
del conjunt de les accions.

-Identificació amb el procés: Caldrà fer èmfasi en el fet que la gent identifiqui la globalitat del 
procés participatiu, ja des de l'inici, i durant totes aquelles sessions específiques que tinguin 
lloc.

És per això que, en tot moment, i especialment a principi de cada sessió, es contextualitzarà 
la mateixa i es detallaran els objectius que se n’esperen.

En aquesta línia,  ja s’ha confeccionat un logo i s’utilitzarà un llenguatge comunicatiu unitari 
durant el temps que durin els treballs.
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-Coordinació online – presencial: El procés participatiu es basarà principalment en una sèrie 
de trobades presencials, descrites en el pla de treball, on s’establirà l’espai de diàleg on fer les 
aportacions pertinents.

De totes maneres, i per assegurar un ampli abast de les accions que es facin, per tal d'arribar 
a altres grups socials i per permetre el seguiment de les tasques realitzades, s'habilitarà un 
espai al web municipal que consti d'una part fixa amb aspectes generals del POUM i del procés 
participatiu, i per altre, un apartat dinàmic que relati quins són els esdeveniments que tindran 
lloc pròximament i on es puguin descarregar els documents d'interès.

S’utilitzaran també les xarxes socials i els propis canals habituals de l’Ajuntament per a fer difusió 
del procés, tals com el repartiment de fullets informatius a les bústies de les cases, cartells a la 
via pública o publicacions al butlletí municipal.
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6.Mesures i alternatives de participació en relació 
amb la COVID19

En l'actual context sanitari, socioeconòmic i comunitari arran de la COVID19, es plantegen algunes 
mesures i alternatives per garantir la implicació ciutadana en el marc de la redacció del POUM 
de Sant Vicenç de Castellet. Aquestes alternatives de participació serviran per donar resposta a 
la situació excepcional que vivim, cal dir, que en cada fase del procés participatiu caldrà valorar 
l'alternativa participativa més adien segons les recomanacions i limitacions sanitàries.

En principi, i en la mesura del possible, les accions participatives es proposaran a l'exterior, on 
és més fàcil mantenir les distàncies interpersonals i l'aire que es respira no és el d'un lloc tancat.

Addicionalment, totes les accions participatives inclouran les mesures higièniques necessàries, 
i exposarem i acordarem els protocols de realització de les mateixes amb l'Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet. Igualment, hi haurà alternatives per fer les sessions completament digitals 
o híbrides (presencials i digitals alhora).

També caldrà valorar i analitzar cada acció realitzada, amb l'objectiu de detectar possibles 
discriminacions, que podrien ser causades per les eines i mecanismes participatius (eines 
digitals, tallers a l'aire lliure, etc.) o bé, per la situació sanitària del moment. Donat el cas, s'hauran 
de dur a terme activitats específiques per conèixer l'opinió d'aquells col·lectius que han patit la 
discriminació.

Així mateix, a les temàtiques tractades per als debats de les diferents fases, s'incorporaran les 
reflexions i propostes més rellevants que es vagin fent al país i al món, en relació amb l'anomenada 
"nova normalitat", fent especial atenció a les mesures de resiliència i salut comunitàries, ja que 
les logístiques (normes de distanciament, nova mobilitat, etc.) ja estan a l'ordre del dia.
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