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IRP/971/2010, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat 
als criteris per a l’elaboració dels informes referents al control de la implantació de 
nous elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil
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Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics 

regionalitzats per Catalunya durant el segle XXI. Informe tècnic
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         Imatge del Text refós de les Normes Subsidiàries de planejament de 1994.  











Pla especial d’equipament penitenciari al paratge de Quatre camins

Pla Parcial Urbanístic sector Can Bosch

Pla Parcial Urbanístic sector Les Roquetes

Pla Parcial Urbanístic sector Bosc Ruscalleda

Pla Parcial Urbanístic sector Oest de Can Pinxo

Pla Especial Urbanístic de protecció de la Casa Alta

Pla Especial de Reforma Interior del sector sud de la UA1 del polígon Mas Ferrer

Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums sud-est Can Pinxo

Delimitació de la Trama Urbana Consolidada



 
  Imatge del planejament vigent, elaboració pròpia (2019).  
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Procés de participació ciutadana del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilanova
del Vallès per donar compliment a la Llei d'Urbanisme i garantir i fomentar els drets d'iniciativa,
informació i participació ciutadana en els processos urbanístics de planejament.

Entenem la participació com el procés d’involucrar en els projectes a les pròpies persones
destinatàries, que no considerem simples usuaris sinó subjectes actius que contribueixen a
transformar la realitat en la que estan implicats. Les persones són expertes coneixedores de
l'entorn que habiten i les seves necessitats. Tot i així la participació, perquè sigui real i
transformadora, ha d’anar acompanyada d’un empoderament de les persones que participen.
La nostra tasca consisteix en adaptar els coneixements tècnics a qualsevol perfil de persona, i
oferir nous escenaris de forma fàcilment comprensible. Acompanyem a grups en tots els moments
del projecte arquitectònic i urbanístic, facilitant el debat i la presa de decisions. Dissenyem i
implementem projectes de participació basats en l'acció propositiva i les necessitats reals de les
persones. Involucrem a les persones en el disseny, la gestió i l'ús dels espais.

Conceptualment dividim el procés en quatre fases:
– Fase 1: treball intern i de preparació del procés
– Fase 2: informació
– Fase 3: debat
– Fase 4: avaluació i tancament

Com qualsevol procés participatiu entenem que començarem amb un moment d'obertura, en que
s'anirà recollint el màxim de possibilitats respecte al futur del municipi, tant durant el treball intern
com extern. Però el municipi és únic i finit, així com els recursos. Per tant caldrà prioritzar i arribar a
consensos al voltant d'una proposta final.
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Publicació en els dos butlletins, anunciant l'inici (hivern 2017, fet) i les conclusions (estiu 2018).
Fulletó informatiu
Enviament a totes les llars d'un fulletó explicatiu del treball d'avançament de POUM, el procés
participatiu, la página web i el calendari d'activitats. Lacol s'encarregarà del disseny i impressió, i
l'Ajuntament de la distribució a les llars.

FASE 3: DEBAT
Recorregut + presentació del procés

Recorregut de “descoberta”: caminada oberta a tota la ciutadania que permeti recórrer diferents
espais del terme municipal. Fent especial èmfasi amb una perspectiva de gènere es realitzaran
algunes parades per obtenir informació i debatre sobre diferents aspectes de municipi (mobilitat,
equipaments, natura,...). Es plantejarà un recorregut curt i suau que permeti observar diferents
aspectes del municipi: verd, camins, mobilitat, equipaments, patrimoni, urbanitzacions, casc
urbà,... Una ruta de màxim 30 minuts caminant (al que caldrà sumar la tornada i les parades,
arribant a un total de l'activitat de 2 a 3 hores), per exemple de l'escola al Santuari de Santa
Quitèria o al dolmen. Es convidarà a diferents persones i entitats perquè ajudin a dotar de
contingut el recorregut.
El recorregut servirà també com a tret d'inici de les activitats públiques. En aquesta sessió es
presentarà el procés (objectius, calendari, equip redactor del POUM i equip facilitador del
procés,...) i els coneixements bàsics de què és i per a què serveix un POUM.
Objectiu: acostar la participació a col lectius que normalment no participen.

Tallers temàtics (2)

En tots els tallers es treballarà en grups per assegurar la participació de tots els assistents. L'equip
tècnic aportarà els recursos humans i materials, la metodologia, prendrà acta i les dades dels
participants. Creiem necessari que en cada taller hi hagi una persona de l'equip redactor que faci
una breu introducció i pugui rebre de primera mà les preocupacions i propostes de la ciutadania.
Sempre que sigui possible aquesta persona una breu presentació de les conclusions més rellevants
de la fase de diagnosi sobre la temàtica a tractar. Cada taller tindrà una estructura similar, amb una
intenció doble de diagnosi proposta:
• Introducció al procés (5')
• Presentació de la diagnosis de la temàtica (20')
• Dinàmica de debat en grup* (1h30')
• Posada en comú i debat final* (30')
*principalment es treballarà en grups que treballaran el mateix tema en paral lel, tot i que durant
la definició concreta de la sessió es considerarà utilitzar una metodologia de debat tipus “world
café” o de “bola de neu” si s'escau.
Paral lelament a la participació dels adults hi haurà un taller per a infants, amb el doble objectiu de
recollir la seva opinió i facilitar l'assistència de les persones que en tenen cura.

Temes:
• Primera jornada:

Medi ambient, sostenibilitat i patrimoni: com conservem i millorem els valors ambientals
del municipi? Quin patrimoni cal protegir?
Mobilitat i model urbà: com ens movem dins del municipi? Com anem fora del municipi?
Com podem millorar els diferents tipus de mobilitat?

• Segona jornada:
Equipaments i economia: el municipi necessita o necessitarà més equipaments? On han
d'estar situats? Quines activitats econòmiques volem potenciar?
Habitatge i teixit urbà: ha de créixer el municipi? Calen més habitatges? De quin tipus?
On? Hem de consumir més territori? Cal modificar la tipologia d'habitatge d'alguna part?

Tots els temes es tractaran amb un èmfasi especial en la vida quotidiana amb una perspectiva de
gènere.
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TASQUES
Immediates, per part de l'Ajuntament

Crear l'apartat a la web on penjar tota la documentació, a poder ser amb una
adreça fàcil tipus www.vilanovadelvalles.cat/POUM
Penjar la notícia de l'inici dels treballs d'avanç de POUM i de participació a la web,
xarxes socials i butlletí
electrònic
Fer arribar la documentació necessària a Lacol (donar accés al dropbox a
carles@lacol.coop)
Realitzar una proposta de recorregut

Immediates, per part de Lacol
Realitzar una proposta de fulletó

Immediates, per part de la Diputació
Concretar la participació i el calendari amb l'equip redactor

o assistència com a mínim als 2 tallers de debat, on facin una presentació
breu de la diagnosi

o entrega diagnosi finals de gener i data de prelliurament per poder fer el
taller de validació amb la possibilitat d'incorporar les aportacions
posteriorment, si s'escau

Properes, per part de l'Ajuntament
Anunciar les activitats de participació a l'agenda, xarxes socials i butlletí
electrònic.
Penjar els documents de diagnosi del municipi i d'informació de la participació a
l'apartat de la web
Distribuir el fulletó informatiu

Properes, per part de Lacol
Realitzar els materials de treball (un cop s'obtinguin els primers resultats de la
diagnosis de l'equip redactor de l'avanç de POUM)

Dinàmica proposada
1 Benvinguda i explicació del taller (10')
2 Omplir de manera individual la taula de Cadena d'itineraris quotidians (10')
3 Posada en comú per grups i prioritzar 3 itineraris favorables i 3 desfavorables (30')
4 Mapejar els consensos del punt 2 (30')



5 Plenari. Explicació del treball per grups (20')
6 Pluja d'idees de possibles solucions als punts que han sortit desfavorables (20')

De la primera dinàmica s'obtenen les dades destacades següents:
La majoria de trajectes es realitzen en cotxe. Siguin dintre del mateix municipi com a
municipis pròxims (Granollers, Sta. Perpètua, Montornès, )
La majoria de trajectes en cotxe fora del municipi es realitzen per anar a treballar
Els trajectes del dia a dia per fer gestions i compres es realitzen en cotxe majoritàriament,
tot i que hi ha persones que baixen a peu al centre des de les urbanitzacions els dies de
mercat.
Al centre no hi ha problema d'aparcament
Els trajectes a peu estan relacionats amb fer esport i solen ser pel riu o els espais naturals
de les rodalies
Per anar al tren han d'apropar se amb cotxe a Montmeló (2 zones)
Les persones que viuen al centre són les que fan més trajectes a peu

Els participants del grup (9 persones) provenen en la seva majoria del barri Rodes, també
hi ha de Can Rabassa, Can Cebrià i del nucli. Alguns formen part del consistori o tenen
relació amb l'Ajuntament, tenen coneixements tècnics o un coneixement elevat del
funcionament de l'administració local.
Es comenta que no hi ha representativitat de tots els barris de Vilanova. Per tant hi haurà
zones que quedaran sense poder ser explicades, ja que es té una desconeixença del que
passa als altres barris i quines són les problemàtiques concretes.
En tractar se d'un grup que viu en la seva majoria a les urbanitzacions, el debat gira en
torn a l'ús del cotxe privat:

o Fan la majoria dels seus desplaçaments en cotxe i de forma diària, degut a la
topografia i a que són zones sense serveis ni equipaments. Per tant per fer
gestions de caire quotidià o per anar a treballar (al mateix municipi o a municipis
propers) fan ús del cotxe.

o La vida a les urbanitzacions és molt aïllada i no hi ha vida als carrers. No es
destaca la diferència entre dia i nit ja que s'arriba a casa en cotxe sempre.

o El barri Rodes i de Can Rabassa no estan urbanitzats i quan plou són de difícil
accés.

o Es parla molt de l'experiència quotidiana de l'ús del cotxe. El pas del riu per Santa
Quiteria és una sortida directa del municipi molt usada però amb dificultats, com
són el gual del riu, que sovint està en mal estat o el trànsit de camions no agrícoles
per aquesta via, quan tenen prohibit fer ho.

o Es marquen les rotondes de la BP 5002 i es destaquen les dificultats de trànsit que
hi ha degut a l'alta velocitat en la que s'hi transita per aquesta via. La rotonda de
les pistes esportives o el tram entre el camí de Vilassar i el riu són dos d'aquests
punts conflictius.

El Barri de Can Nadal és l'únic que té un espai social de trobada de veïns a nivell de barri.
És un espai força utilitzat però no de referència de la població de Vilanova que no viu en
aquest barri.
L'espai de relació, de trobada, de compres, de fer vida en general és el centre i solen baixar
en cotxe des de les urbanitzacions. El Centre Cultural i el Bosc de Can Maltes són els espais
on es fa més vida de poble, S'hi troben tant els joves com la gent gran. A la biblioteca
també es concentra molta activitat.



Es comenta la dificultat de pas del vianant en alguna carrers del centre, ja que les voreres
són excessivament estretes i costa caminar hi amb cotxet o carro de la compra.
Es comenta que els cotxes van massa ràpid al camí de Vilassar i els carrils són massa
estrets, fet que suposa un perill. Com a camí per a vianants té com a positiu que disposa
d'una mica de voral.
La ronda verda és una alternativa de baixada cap al centre des de la urbanització de Ca
l'Alegre a peu. És un trajecte molt usat els dies de mercat per pujar i baixar al centre
caminant.
Els entorns naturals més utilitzats son la ronda verda i el parc del costat del riu. S'hi va a fer
esport, bicicleta o passejades. Se sol arribar ja caminant des de casa.
Hi ha un gran número de participants que no solen usar els entorns naturals del municipi i
senten que tenen desconeixença del que hi poden trobar. Els falta informació.
Quan es parla de la zona industrial hi ha molt debat sobre quin tipus de municipi es vol. Es
comenta que els municipis amb grans indústries són més rics però es té molta consciència
sobre quin tipus d'indústria es voldrien (indústria verda) i quines no.
La zona industrial de Montornès és molt gran i està propera a Vilanova però no crea
beneficis pel municipi.
Es parla de les possibilitats de transformació que té el polígon industrial no desenvolupat
de Cal Pinxo però de les dificultats que té l'ajuntament per fer ho degut a l'alt cost del sòl.

Els participants del grup (8 persones) provenen del barri de Rodes, del nucli i de l'Eixample.
Alguns formen part del consistori o tenen relació amb l'Ajuntament. Alguns tenen
coneixements tècnics (arquitecte i enginyer) o un coneixement elevat del funcionament
de l'administració local.
Es parla força sobre la mobilitat en transport públic:

o El diumenge no hi ha servei
o Per anar a Barcelona és més avantatjós anar a Montmeló ja que és una zona

menys i hi ha espai per aparcar proper. La distància és similar. Els participants
solen anar a Barcelona amb la combinació de cotxe+tren, o cotxe si són visites
curtes (per exemple visites mèdiques) o es va a una zona d'aparcament a la ciutat
que no sigui de pagament. “Granollers és la capital de comarca però a Montmeló
vas a agafar el tren”.

o A Granollers hi ha la possibilitat d'anar en bus.
o Els horaris del bus el fan poc útil.
o La ATM pot fer excepcions o canviar zones. Vallromanes té el mateix problema
o Vallromanes té un bus exprés que surt d'allà i va per la costa.
o Hi ha un bus nocturn (N72) que surt des de Plaça Catalunya (Barcelona) i connecta

amb Vilanova amb molt poques parades. Està millor connectat de nit que de dia.
o Alguns barris com Can Nadal o ca n'Alegre havien tingut bus de barri.

La carretera de la Roca (BV 5001) és un mur entre l'Eixample i el Casc Antic. El desnivell, el
verd i la manca de continuïtat d'alguns carrers (com el Carrer Onze de Setembre) no
faciliten la unió dels dos barris. També es marca la rotonda amb el carrer Sis de Desembre
com un punt mal resolt a peu.
Es comenta que els cotxes van massa ràpid al camí de Vilassar i els carrils són massa
estrets, fet que suposa un perill. Com a camí per a vianants té com a positiu que disposa
d'una mica de voral. Com alternativa més agradable hi ha la ronda verda, però no disposa
de llum. Es destaca que, a diferència de la carretera de la Roca que està més encaixonada
entre urbanitzacions, aquí hi hauria la possibilitat de créixer.
Al voltant de l'IES també es concentren algunes problemàtiques de mobilitat. Es parla del
camí que va a parar a la passarel la sobre la riera, que no està ben urbanitzat i és
impracticable a peu quan plou, deixant com únic accés la carretera (que no té voreres).
També de cert embús als moments d'entrada al matí, però es veu molt puntual.



El fet que no hi hagi una concentració comercial en una zona concreta (com per exemple
un eix) no facilita a crear sinergies entre comerços.
Algunes zones tenen problemes de locals sense ús, en especial l'Eixample. En canvi es
comenta un local que s'ha convertit en habitatge recentment té molta demanda.

L'estat dels camins fa que la meteorologia afecti molt al seu ús. Així després de pluges
alguns són impracticables caminant i inclús amb vehicles rodats degut als despreniments.
En especial en zones que no estan urbanitzades, com al barri de Rodes.
Un dels participants resident a un dels barris explica la seva experiència familiar, ja que les
seves filles depenen d'ell per a la mobilitat. “Sóc taxista”. També afirma que les famílies
solen necessitar dos cotxes.
Es parla sobre la possibilitat de soterrar o desviar la Línia d'Alta Tensió. Es posa en dubte la
viabilitat ja que sembla que hi havia hagut un acord del que la Generalitat es va fer enrere.
Caminades a peu fins a la riera, vorejant el riu o anar a les masies del voltant. Si són
properes es fan a peu des de casa, si són més lluny s'agafa el cotxe.
Es parla també de la manca de continuïtat (o que seria millorable) al passeig fluvial del riu
Mogent. Per exemple al seu creuament amb la BP 5002 (molt concorreguda i sense pas) o
amb la Riera de Vallromanes (es comenta que hi ha un projecte de passarel la).
S'expressa una queixa general en el temps de les actuacions urbanístiques, que és massa
llarg.
Algunes carreteres no estan il luminades de nit. Això provoca que alguns desplaçaments
que es podrien fer a peu per la distància que hi ha a l'hivern es facin en cotxe.
Es creu que manca habitatge per a joves (que es vol emancipar) i per a gent gran (que viu
als barris i voldria acostar se al centre sense marxar del municipi). No hi ha oferta de pisos
petits i assequibles al centre.
Es parla de la zona del Bosc dels Capellans. Es comenta el seu valor ambiental i els
diferents planejaments que hi han hagut a la zona. Es comenta el que hi ha hagut una
manca de manteniment (neteja del bosc), també en alguna altra zona després de
ventades, etc.
A nivell d'equipaments joves avui en dia l'SpaiJove està al soterrani del Centre Cultural, en
un espai que no es veu del tot adient. Idealment es voldria més en contacte amb l'espai
públic i proper al pavelló esportiu, l'altre focus de joves del municipi. Es parla de la
possibilitat d'usar un espai sense ús de la biblioteca. També es manifesta la manca de
zones d'estudi.
També hi ha una manca d'oci per a joves, que han d'anar a altres municipis per buscar bars
i altra oferta de lleure, en especial que obri fins més tard. A l'hora es parla que en les zones
residencials podria generar conflicte.

: 14 de febrer de 2018
BIBLIOTECA CONTRAVENT

18 persones. 8 dones i 10 homes
La procedència dels assistents ha estat més variada que en el primer taller ja que han participat
persones dels barris més allunyats del centre i per tant s'ha diversificat més el debat.
La gran majoria de les persones participants eren majors de 45 anys. No hi ha hagut cap
participant menor de 30 anys. El col lectiu de joves, no ha quedat per tant representat.
De les persones assistents 4 eren membres de l'Ajuntament.

1 Benvinguda per part de l'Ajuntament
2 Presentació tècnica del POUM: diagnosi urbanística i ambiental



Urbanisme a càrrec de Joan Carles, Land Up SLP
Què és un POUM i la fase d’avanç
Breu síntesi de la diagnosi: territori i medi ambient, població i mobilitat a través
del creixement urbanístic de Vilanova

Medi Ambient a càrrec de Sandra Garcia, LaVola
Explicació de la necessitat d’anàlisi ambiental del POUM
Principals conclusions de la diagnosi ambiental a partir dels plànols acordats
(valors i riscos ambientals, elements a considerar al POUM,...)

3 Dinàmica world cafè amb tres taules:
Mobilitat
Medi ambient
Usos del sòl

Les preguntes que es proposaven per al debat eren les següents:
1- quins trajectes fas en vehicle privat i quins a peu? 
2- quins són els principals problemes que et trobes en els teus desplaçaments diaris? Hi 
ha diferencies entre dia i nit? 
3- faries noves carreteres / camins / rotondes? 
4- faries una xarxa de camins segurs (per anar a l'escola, equipaments esportius)? 
5- quins trajectes faries a peu o en bicicleta si hi haguessin vials adequats? 

El debat ha girat majoritàriament entorn la mobilitat amb transport privat o a peu. S'ha comentat
en algún moment l'ús de transport públic, malgrat que el servei interurbà actual és molt ínfim i/o
no es fa servir massa.
Sembla ser que els vilanovins no es mouen massa en bicicleta, segurament degut a la presència de
la forta topografia.
Pel que fa a l'ús del es va comentar:

En general es fa molt ús del cotxe privat, tant per anar a treballar a fora del municipi,
portar els fills/es a l'escola o institut, anar al nucli urbà a comprar, anar a comprar a altres
nuclis urbans més grans, etc.
Hi ha molta diferència entre el veïnat de les urbanitzacions perifèriques (Les Roquetes,
Bosc Ruscalleda, Can Bosc, Ca n'Alegre, Can Nadal) a les més properes al nucli urbà
(Rodes i Tatay, Can cebrià, Cal pinxo o fins i tot Casa Nova). Les persones que viuen a les
urbanitzacions més allunyades fan un ús molt intensiu del cotxe. Usen el cotxe per tots els
desplaçaments, laborals, fins a portar als infants als centres educatius o esportius dins del
nucli urbà, als transports públics propers que connecten amb altres nuclis urbans, realitzar
les grans compres o petites (com el pa o el diari). Les que viuen més properes al centre, fan
més trajectes a peu, depèn molt de les dinàmiques de cada persona, però si que s'observa
que hi ha trajectes que fan a peu, quan es dirigeixen al nucli urbà o als serveis municipals.

Els principals trajectes es fan:
Les persones de les urbanitzacions de Ca n'Alegre o Can Nadal, surten a peu des de casa
per fer excursions pels boscos propers, es tracta dels pocs trajectes que realitzen
totalment a peu.
Al nucli urbà, tothom es desplaça majoritàriament a peu, però la majoria hi han arribat en
cotxe.

Respecte al es parla dels següents punts:
Hi ha gent que agafa l'autobús que fa el trajecte Vallromanes Vilanova Granollers.
Antigament hi havia un bus que feia alguns recorreguts per les urbanitzacions, però degut
a l'elevat cost i al poc ús, es va treure la línia. Comenten que per compensar aquesta
mancança, es va posar un servei de taxi a demanda (no s'explica com és el seu
funcionament o el grau de satisfacció).
En algun grup s'ha dit que estaria bé tornar a ampliar el servei de transport públic urbà
entre algunes urbanitzacions.
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• A la carretera de la Roca BV 5001 la senten com a perillosa, ja que hi passen molts cotxes
i bicis de carretera sense carril bici. Creuen que caldria millorar la convivència entre
mitjans de transport per evitar accidents.

Les propostes referents als desplaçaments en cotxe i a nivell de trànsit en general són les següents:
Descarregar de trànsit la carretera de Vallromanes Vilanova i millorar ne la perillositat. És
una carretera que en hores puntes va molt plena i es fan cues a diari, ja que és una de les
sortides del poble i alhora és la carretera que uneix les urbanitzacions del sud amb el nucli
urbà. Per fer ho es proposen dues vies possibles, tot i que no s'acaba de consensuar cap de
les dues:

o Proposta 1/ desdoblar el camí de Vilassar pel carrer del gebre, de la rotonda del
pavelló fins abans d'arribar a la rotonda de la hípica. (5)

o Proposta 2/ per poder connectar els barris del sud amb el nucli urbà, sense utilitzar
la carretera de Vallromanes, usar com a ròtula els boscos dels capellans i passar
per allà. Això crea controvèrsia per introduir el cotxe per aquest espai verd. (6)

Es fan altres propostes i observacions més concretes i menys generalitzades:
Connectar les urbanitzacions perifèriques, com Roquetes, Ca n'Alegre, Can Nadal;
concretament es podria millorar un camí entre Can Nadal i Ca n'Alegre.
Semàfor de Cal Pinxo, millorar ne el pas de vianants, fer lo menys llarg per als vianants i
més curt per als cotxes.
Urbanitzar (enllumenat, asfalt i voreres) del barri de Rodes.

Les preguntes que es proposaven per al debat eren les següents:
1- que valores del paisatge de Vilanova? 
2- quina importància creus que té el riu Congost amb la convivència entre medi ambient i 
ciutat? 
3- quina importància li dones a viure tant a prop del bosc? 
4- quins llocs consideres que s'han de preservar per valors històrics? Ambientals? 
5- quins llocs estan en mal estat? 

A partir de la diagnosi s'havia detectar dos àmbits d'interès natural, el riu Mogent i la Conreria
Sant Mateu Céllecs espais que a nivell ciutadà també són molt valorats i s'hi han destacat les
característiques concretes que els fan percebre com a espais positius o que els permeten realitzar
activitats amb beneficis per la salut.
Pel que fa al riu es parla de:

Es té la sensació de que es tracta d'una paisatge ben conservat, que està allunyat de l'AMB
i es posa en valor les característiques rurals de la zona: grans zones planes que permeten el
paisatge agrícola conformant el Parc agrari del Vallès.
La importància d'un ecosistema que permet la vida d'una diversitat de fauna molt rica.
Aquest fet els permet realitzar activitats lligades a la natura com són l'observació d'aus i
cérvols.
Es reforça la idea de relació entre els espais naturals de valor amb el poble, ja que els
permet realizar activitats lúdiques i genera connectivitat social. Aquest espai de relació es
considerat com a patrimoni cultural del municipi per les dinàmiques que s'hi creen.

En parlar de la es valora:
Les oportunitats que genera la muntanya, com són es visuals des dels punts més alts,
grans zones amb ombra que permeten la protecció del sol o les capacitats de
termoregulació que té la vegetació.
A nivell de convivència directa valoren molt positivament la proximitat amb la naturalesa,
podent gaudir la sense necessitat de cotxe. Comenten la tranquil litat que els aporta i el
privilegi de viure en zones no contaminades on es respira aire pur.
Es destaquen els espais de Can Cristòfol i Valldoriolf com a paisatges d'interès agro
forestal.



També es posen en valor d'interès paisatgístic el Mirador de Céllecs i les coves de Can
Nadal.

Quan es parla de patrimoni amb valor històric, ambiental o cultural que cal conservar i potenciar,
es parlen dels següents temes:

La zona agrícola actual del municipi i la plana al luvial de riu Congost.
La necessitat de potenciar i conservar els camins i senders, millorant la senyalització i els
itineraris possibles.
Amb alt valor cultural es destaquen el Pic de Céllecs, Sanat Quitèria, les Coves de Can
Nadal i Cal Sorret on comenten que caldria canviar la classificació del sòl a no
urbanitzable.
Dins de la zona urbana destaquen la importància del Bosc del Capellans on consideren que
caldria fer un projecte que compatibilitzés la zona verda amb la zona urbanitzada.

Per a millorar i fer una bona gestió de la conservació d'aquest espais detectats, s'analitza quins
aspectes caldria millorar ja que estan en mal estat:

Del passeig fluvial del riu Mogent es comenten els talls que generen les infraestructures,
com és en l'encreuament amb la BP 5002 o el taller del passeig a l'altura de Ca la Rosana o
a Can Manel. A nivel més de detall es diu que caldria fer més neteja ja que hi ha força
deixalles, cal manteniment delmobiliari i de l'arbrat i es parla de la contaminació del riu i
de la qualitat de la seva aigua que sembla que no permeti la vida de peixos.
Com a zona verda urbana es considera que al Bosc del Capellans seria necessària una
neteja del sotabosc més sovint.
La zona boscosa també necessitaria una millor gestió per tal d'evitar incendis.
A nivell de molèsties d'equipaments d'altres municipis veïns es parla del soroll que genera
el circuit de Catalunya o les olors de la indústria LUCTA.

Les preguntes que es proposaven per al debat eren les següents:
1- s'hauria d'augmentar el numero d'habitatges de les urbanitzacions? Quin tipus 
d'habitatge hi posaries? 
2- creus que el Bosc dels Capellans hauria de ser urbanitzat? 
3- el sud de Cal Pinxo hauria de ser industrial? 
4- els terrenys paral lels a l'autopista haurien de ser industrials? 
5- és important mantenir els sòls agrícoles? i els forestals? 
Els debats s'han agrupat en tres blocs: densificar teixits, zones industrials i sòls naturals.
Pel que fa a densificar els hi havia dues estratègies:

1. Densificar els barris
En cap dels grups s'ha entès la mesura com a fer los créixer, sinó en acabar de reblir les
parcel les que encara estan buides o les discontinuïtats entre barris.
També es veia possible dividir parcel les per arribar als màxims edificables.
Cap dels grups recolzava la idea de diversificar la tipologia d'habitatges, si s'havia de
construir més havia de ser amb cases unifamiliars aïllades, com és el teixit actual.
Diverses persones han posat en dubte que s'hagués de densificar el teixit dels barris,
creien que augmentant habitatges, també s'augmenta persones, cotxes, sorolls,
contaminació i que el principal valor de viure als barris és la relació directa amb la natura.
Altres persones han considerat que no s'havia de potenciar el model de vida de les
urbanitzacions ja que les necessitats de Vilanova passaven per densificar el centre
construint tipologies d'habitatge per a joves o per a que les persones grans dels barris.

2. Desenvolupar la zona urbanitzable de Bosc dels Capellans
S'ha explicat els diferents plans d'urbanització de la zona, el primer del quals proposava
estendre el teixit dels barris cap als Capellans, en aquest moment va ser quan es va
construir Can Cebrià. Posteriorment es va negociar per a aconseguir més verd, concentrar
l'edificació i baixar sostre. Amb aquest pla hi ha previst edificacions de PB+2 i una parcel la
de PB+5.
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o Altres persones que creuen que la indústria té un impacte negatiu pel poble i que
caldria aprofitar aquesta zona per aconseguir una connectivitat urbana entre el
centre de Vilanova i Montornès del Vallès.

Terrenys del costat del Lucta (2)
o Algunes persones creuen que aquest espai té condicions adequades per col locar

industria: està allunyat del centre, crea un eix vertical industrial lligat a la BP 5002
i donaria la possibilitat d'ampliar la indústria del Lucta de Montornès.

o Altres creuen que la topografia generaria problemes i també es comenta les
dificultats de requalificar de sòl. Actualment aquest espai és agrícola.

Terrenys paral lels a l'autopista (3)
o Hi ha persones que consideren que aquesta zona podria ser un bon espai per

posar indústria ja que està el màxim allunyat del centre, per topografia no es
veuria des del casc urbà i estendria la zona industrial dels municipis veïns lligada a
l'AP7.

o Altres creuen que l'impacte paisatgístic seria excessiu. El terreny se situa en una
corba de l'autopista i prendria molta rellevància També es comenta les dificultats
de requalificar de sòl. Actualment aquest espai és agrícola.

El bloc de sòls naturals ha tingut poc debat ja que tots els grups han estat molt en la
mateixa línia.

o S'ha dit un si rotund en quant a la importància de mantenir els sòls agrícoles i
forestals. Es posa en valor els beneficis mediambientals de viure tant en contacte
amb la natura.

o Consideren que cal una millor gestió forestal. Manteniment dels camins i
desbrossar per prevenir els incendis.

o Una persona ha reflexionat sobre la importància dels productes de la horta de
proximitat i la necessitat cada cop major de ser autosuficients en temes
alimentaris.

o En tot moment s'ha estat comparant se amb els municipis veïns, La Roca i
Montornès. Senten que estan rodejats d'indústria i que el valor principal que té
Vilanova és la gran extensió de sols no urbanitzables i la relació directa amb la
natura. Se senten bé sent diferents.

: Dilluns 26 de febrer de 2018
BIBLIOTECA CONTRAVENT

8 persones. 5 homes i 3 dones
Gairebé tots els assistents ja havien participat en activitats anteriors del procés. És un dia de pluja i
fred, motiu que pot haver influït negativament en l'assistència.
La gran majoria de les persones participants eren majors de 45 anys. No hi ha hagut cap
participant menor de 30 anys. Tot i així es va comptar amb l'assistència del tècnic de joventut que
havia tractat les temàtiques amb participants de l'Espai Jove.
A més de les persones assistents hi havia 4 membres de l'Ajuntament, un de la Diputació i un de
l'equip redactor.

1. Benvinguda per part de l’Ajuntament
2. Diagnosi d'habitatge i equipaments a càrrec de Joan Carles, Land Up SLP
3. Taller dinamitzat per Lacol
Finalment degut que hi ha poca assistència es realitzen els dos debats conjuntament amb una
única taula:
Debat 1. Habitatge
Debat 2. Equipaments



A part dels comentaris relatius a la temàtica del debat es fa esment també a la demanda d'un dels
assistents a peatonalitzar el carrer de la Palma. La mateixa persona es queixa de que els carrers no
disposin de clavegueram per aigües pluvials.

Les preguntes que es proposaven per al debat eren les següents:
1. Es necessiten més habitatges? a quin lloc? amb quines tipologies? 
2. Urbanitzaries el Bosc dels Capellans? 
3. Al casc antic, permetries que s'augmentes amb una planta més? o que es poguessin fer 
habitatges més petits? 
4. S'ha de poder permetre dos habitatges per parcel la a les urbanitzacions? amb algunes 
condicions? Sempre? 
5. L'ajuntament hauria de fer polítiques d'habitatge de preu assequible? i d'habitatge de 
lloguer per a joves o gent gran? 

Durant el debat surt de forma recurrent que actualment hi ha poc interès immobiliari i que es
depèn en gran mesura de la voluntat del privat. Per exemple ara mateix hi ha una promoció
inacabada de 34 habitatges a la zona de l'Eixample. Tot i així si que es creu de forma general que hi
ha una demanda d'habitatge, sobretot de tipologies diferents a les disponibles (cases unifamiliars).
Es parla bastant sobre el planejament al Bosc dels Capellans. Es veu que és una zona que ja ha
quedat integrada al la zona urbanitzada i que té molt de potencial per resoldre les necessitats
d'equipaments i habitatge. Es veu bé construir amb edificació plurifamiliar aïllada i alliberar el
màxim de sòl per a espai verd. Es parla de situar PB+2 i PB+3 als entorns i al centre el màxim de
verd públic. Hi ha opinions diverses sobre si l'edificació de PB+5 que hi havia plantejada en darrer
pla aprovat és massa alta o no. Es comenta que també es podria considerar fer habitables espais
sotacoberta enlloc de plantes senceres, però es diu que aquesta possibilitat promou els dúplex,
una tipologia que segurament no s'ajusta a les demandes que s'han plantejat.
Es creu que principalment cal habitatge per a joves, més assequible que la oferta actual, i per a
gent gran, més adaptat i més proper als serveis que les cases de les urbanitzacions. Es planteja la
pregunta si els joves necessiten habitatges més petits (i per tant també més assequibles) o cal
contemplar la possibilitat de que els permeti créixer els seus nuclis familiars.
Es parla també de l'habitatge de protecció oficial (HPO). El mínim que caldria fer per llei en les
zones urbanitzables és el 30%. Un dels assistents ho veu poc perquè realment és el que fa falta. Es
parla de que al dependre d'un privat cal que sigui rendible. Pel mateix fet de dependre d'un privat
es té la sensació que és una operació que trigarà a arribar. Es pregunta si es podria desenvolupar
per fases i es respon que probablementhaurà de ser així. Es pregunta la possibilitat de fer una
cessió anticipada de la part de HPO però és improbable perquè suposaria que el promotor ha
d'avançar una inversió sense esperar res a canvi.
Es pregunta sobre models alternatius com la masoveria o cooperatives en cessió d'ús. S'explica el
model de masoveria urbana tot i que s'especifica que el POUM no té eines per fomentar la.
S'expliquen també les cooperatives en cessió d'ús i s'indica que el POUM podria incloure ho com a
model en algun dels solars destinats a HPO.
Es veu molt poc viable la proposta de densificar el nucli urbà. Està molt consolidat i hi ha molts
pocs espais susceptibles d'augmentar de plantes.
Es debat sobre facilitar reconvertir locals en planta baixa (del nucli i l'eixample) en habitatge. D'una
banda es veu com una oportunitat i sembla que hi ha interès i més demanda que de locals
comercials. De l'altra es pregunta si això no és contradictori amb la voluntat d'augmentar la oferta
comercial que també s'ha manifestat. Es comenta que el comerç sempre arriba més tard que els
habitatges i per tant encara pot acabar d'arrencar la zona de l'eixample.
Sobre densificar les urbanitzacions es veu una proposta interessant però també es diu pot ser un
problema d'ordenació estètica perquè no estava previst així.
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: Dissabte 13 de maig de 2018
: 10:00 – 12:00 a la Biblioteca Contravent

: 12 persones. 5 dones i 7 homes

La gran majoria de les persones participants eren majors de 45 anys. No hi ha hagut cap
participant menor de 30
anys. El col lectiu de joves, no ha quedat per tant representat.
De les persones assistents 4 eren membres de l'Ajuntament (tres càrrecs electes i un tècnic).
Un cop acabat el taller s'han presentat dues persones que arribaven tard a la convocatòria.

1. Benvinguda per part de l’Ajuntament 5'
2. Presentació tècnica de la diagnosi de l'avanç del POUM (30’)

A càrrec de Joan Carles, Land Up SLP
3. Presentació tècnica del procés de participació ciutadana (15’)

A càrrec de Carles Baiges, Lacol
4. Debat obert

El debat va consistir en la resolució de dubtes puntuals i reflexions al respecte de les possibles
solucions.
La primera reflexió que enceta el debat, mostra preocupació respecte a les possibilitats d'oci de la

.
Actualment es desplacen en cotxe a altres municipis que els ofereixen una més variada
oferta d'activitats a fer.
Es voldria tenir una zona d'esbarjo jove a Vilanova però preocupa la seva ubicació en el cas
de tractar se d'oci nocturn, per garantir en descans del veïnat.
Una possible ubicació seria Cal Pinxo, que hauria de ser de promoció privada. Es comenta
la tendencia de canviar d'espais dels joves i es dubta de quina quantitat de joves hi anirien
a aquest nou espai.
Per altra banda es creu que caldria millorar l'equipament per joves actual, amb un horari
d'obertura més ampli i major oferta d'activitats.
Es creu que el fet de tenir institut al municipi ha fet que els joves se sentint més arrelats i
que facin més pinya entre ells.

Es continua el debat parlant de i de com les alternatives presentades proposen noves
vies.

El pas proposat a Valldoriolf per Les Roquetes crea debat. Hi ha participants que creuen
que és útil per descongestionar de trànsit la carretera de La Roca en hores puntes, la gran
majoria creu que l'efecte medi ambiental que provocaria no el justifica. Es considera que
aquest pas faria pressió sobre la zona agrícola i que no s'hauria de posar més càrrega.
Es comenta per altra banda, que caldria per una millora de la xarxa viaria.

El següent bloc de debat se centra el .
Respecte el Bosc dels Capellans es creu que no s'hauria de desenvolupar amb l'estratègia
de construcción extensiva i verd privat. Es posa en valor la proposta on hi ha més zona
verda pública i es concentra l'edificabilitat.
Es fa referència a les dades sobre la població jove de la piràmide de població. Hi ha un
augment d'aquesta franja d'edat i la oferta d'habitatge no respon a les seves necessitats.
Es creu que si des del municipi no es creen opcions per a aquest col lectiu, es provocarà
que marxin.



Cal buscar quin són els espais on es podria edificar més habitatge i definir quines són les
necessitats actuals de la població per construir habitatges que s'hi adaptin ja que les
disponibles son cases unifamiliars aïllades i no responen a aquest perfil de població.

L'últim tema tractat fa referència a la .
Des de l'Ajuntament es comenta la dificultat econòmica per falta d'ingressos que afronten
i com la indústria podria ser un mecanisme per solucionar la. També es comenta la
varietat d'activitats econòmiques que hi ha i que caldria definir quin és el model que es vol
de municipi.
S'imagina indústria verda, sostenible i sense fums. Indústries petites que generin més llocs
de treball.
Actualment hi ha possibilitat d'ubicació i també existeixen sectors sense desenvolupar.






















