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1.  INTRODUCCIÓ



0. Introducció 
 
En el present document s’exposen els principals treballs que s’han 
desenvolupat al llarg del procés d’elaboració del POUM per compartir les 
apreciacions sobre el diagnòstic i les solucions a adoptar entre la ciutadania, i 
també en el sí del propi Ajuntament i els seus càrrecs electes. 

En primer lloc incloem la “Memòria Participació Pública”  elaborada a l’inici 
dels treballs formals d’elaboració del POUM, l’any 2006, on queda reflectit el 
contingut i resultats de l’enquesta realitzada ja el 2005 (entre el 22 juny i el 8 
juliol) per conèixer els punts de vista i les aspiracions ciutadanes. 

Igualment, es realitzaren diversos tallers participatius, per debatre sobre 
habitatge i equipaments; infrastructures, xarxa viària, mobilitat i activitat 
econòmica; espai agrícola i forestal i patrimoni arquitectònic.   

Fruït dels treballs anteriors, en resultaren unes conclusions generals que 
podríem resumir en: 

a) Habitatge. No es vol perdre la identitat i estètica de poble.  

b) Equipaments i serveis. A banda de diverses demandes puntuals, es 
planteja la possible necessitat d’un pla estratègic d’equipaments.  Hi ha 
una preocupació general per ampliar i modernitzar la xarxa de 
clavegueram. 

c) Espais de lleure: Es vol un parc central. 

d) Xarxa viària urbana: Es vol interconnectar els barris entre ells i amb el 
centre. 

e) Mobilitat: s’ha de millorar l’accessibilitat als vianants. Es discuteix sobre 
la conveniència de peatonalitzar el centre. 

f) Transport públic: Hi ha necessitat de transport urbà que atengui les 
necessitats als diferents barris.  Pel que fa al transport interurbà, cal 
incrementar clarament el servei. 

g) Activitat econòmica: Hauria de canviar el perfil del teixit empresarial i 
apostar pel sector terciari. L’activitat comercial s’hauria de potenciar al 
centre, però també als barris.  No s’ha d’oblidar l’activitat del món rural, 
que precisa d’accions positives per garantir la seva subsistència. 

h) Espai agrícola i forestal: Hi ha una idea proteccionista dels espais i el 
patrimoni arquitectònic.  Es tracta d’un tema identitari important per a la 
gent del municipi. 

 
Val a dir que, amb posterioritat als treballs incorporats en la Memòria de 
Participació pública de 2006, l’Ajuntament endegà diverses accions en línia 
d’afavorir el coneixement i participació en els continguts del POUM. 



Com a exemple, podem esmentar les dues assemblees informatives  de 
març/2008 a Can Cortés.  Així mateix, en l’estand municipal de Fira Palau 
s’inclogué informació sobre el POUM, i també en els Butlletins municipals entre 
2007 i 2008, i a partir de 2008 en el nou butlletí municipal Fem Poble. 

Un altre treball que s’inclou en el present document és la Memòria 
participativa  elaborada al desembre/2010 , on es descriu el procés formal 
realitzat entre febrer i octubre d’aquell any. 
En aquell cas, es realitzaren sessions específiques sobre l’estructura general i 
orgànica del territori; el sòl no urbanitzable; i la consolidació de l’espai urbà.   

Resumidament, el resultat de les sessions va permetre identificar discrepàncies 
entorn les opcions de la xarxa viària, però una acceptació general, entre altres, 
d’una nova via estructurant de ponent; la creació d’eixos cívics a l’Av. 
Catalunya; la creació d’un anell viari al centre; la millora de la connexió entre 
barris i amb el centre; la necessitat d’espai per aparcament; la transformació de 
l’Av. Catalunya en una via urbana; la necessitat d’ampliar els espais verds i els 
equipaments; una major protecció dels espais de bosc. 

Finalment, com a activitat formal de participació ciutadana al desembre/2012  
s’elaborà el “Programa de Participació Ciutadana del POUM” , fruït d’un nou 
procés participatiu, que es concretà en dues sessions específiques d’explicació 
per part de l’Alcaldessa i la Regidora d’Urbanisme, acompanyades de tècnics 
municipals. 

Es lliurà material a les persones assistents i es va debatre sobre les diferents 
opcions.  

En paral·lel, la informació sobre el contingut del POUM i les sessions 
informatives fou inclosa en el web municipal i tractada en diversos programes 
de ràdio. 
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2. MEMÒRIA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA

CCRS ARQUITECTES (PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. ABRIL 2006)
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PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL PARTICIPACIÓ
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans Març de 2005

CCRS arquitectes UPC

Presentació

Aquesta enquesta es presenta com a un primer instrument de
participació ciutadana en el marc de la redacció del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palau-solità i
Plegamans.

L’objectiu és la participació en l’el.laboració d’una diagnòsi
territorial i urbanística del municipi, en la que, a més dels citeris
tècnics i les aspiracions municipals, quedin reflexats els punts de
vista i les aspiracions dels ciutadans. A través de les questions
que es plantejen es vol copsar l’opinió dels ciutadans en relació al
funcionament de la vila, els problemes principals i els valors a
preservar, per tant, la opinió que es demana es més de percepció
global que individualitzada.

El métode escollit per aquesta primera aproximació és
l’el.laboració d’una enquesta que ens ha d’ajudar a la confecció
d’una diagnosi a través del mètode DAFO, que consisteix en
senyalar les Debilitats, Aptituts, Fortaleces i Oportunitas del
municipi, en el nostre cas referides als probemes urbanístics i a
les oportunitats d’ordenació.

Les conclusions d’aquesta diagnosi seran un element bàsic per la
definició dels objectius de Planejamens, que s’aniran
desenvolupant en el periode de redacció del POUM.

La participació ciutadana en aquesta etapa prèvia es centra en
un grup de ciutadans escollits en funció de la seva
representativitat en entitats, associacions o altres institucions
representatives de les diverses comunitats de veïns i veïnes de
Palau-solità i Plegamans, i un grup de ciutadans que hagin
col.laborat voluntariament en altres processos participatius. En

tots els casos la resposta a l’enquesta és voluntaria i a titol
individual.

De l’anàlisi dels resultats s’el.laboraran unes conclussions que
formaran part del material per l’el.laboració del DAFO, a més
d’altes estudis de caracter tècnic o de definició d’aspiracions
prèvies per part de l‘Ajuntament. Aquesta diagnòsi serà
fonamental per la definició dels Obejctius de Planejament que
hauran de guiar la redacció del POUM.

En tot el procés les enquestes es tractaran globalment, no es
donarà publicitat ni es comentaran les enquestes individualment,
però sí col.lectivament. Les conclussions a que abans es feia
referència formaran part de la memòria de participació del POUM

El contingut de la enquesta s’estructura en deu paquets que fan
referència diversos aspectes en que el POUM ha de concretar
propostes:

A- Marc territorial de referència i accessibilitat territorial
B- Comunicacions urbanes, aparcament i transport urbà.
C- Equipaments
D- Relacions ciutat-territori
E- Espai públic i espais lliures urbans
F- Teixits urbans, barris i tipus d’edificis
G- Habitatge
H- Elements d’idetitat i Patrimoni
I- Les activitats productives i la importància creixent del

terciari
J- La participació ciutadana
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A- Marc Territorial de referència i accessibilitat territorial
Les pimeres questions ens han de permetre la interpretació de la
valoració de la posició de Palau-solità i Plegamans en relació a un
àmbit territorial més ampli. Fan referència a la percepció
d’aquest territori per part del veïns i veïnes de Palau-solità i
Plegamans, així com a aspectes de mobilitat, transport i
comunicacions, sempre referits a les relacions de Palau-solità i
Plegamans amb l’àmbit comarcal o metropolità.

B- Comunicacions urbanes, aparcament i transport urbà
Les questions referides al funcionament intern del municipi es
centren en els elements de comunicació: el sistema de carrers
com a suport de les relacions físiques i funcionals entre les
diverses parts i barris, el paper del cenrte i la avaluació de les
necesitats d’aparcament.
Les questions referides al transport urbà tenen com a objectiu
avaluar la percepció d’aquesta necesitat. L’implantació de
transport públic te a veure amb les necesitats derivades del
nombre d’habitants i de les característiques de la població però
també amb condicions d’estructura física del municipi, d’extensió
i de relacions internes entre les parts.

C- Equipaments
Les questions relatives als equipaments ens han de permetre
avaluar el grau de satisfacció dels equipaments existents, i els
principals dèficits, però també la percepció dels usuaris en relació
al nivell de servei pel que fa a la presència d’un determinat
nombre d’equipaments, a la seva posició, accessibilitat i relació
amb les àrees a que ha de donar servei, així com a les prioritats
en la construcció, ampliació o diversificació de determinats
equipaments.

D- Relacions ciutat-territori agrícola i natural
Aquestes questions es plantejen amb l’objectiu d’avaluar la
percepció de les relacions entre les àrees urbanes i les àrees
rústiques del municipi: la valoració del paisatge, de l’activitat
agrícola, en relació al poble i les àrees residencials que conviuen
amb àrees rústiques.

E- Espai públic i espais lliures urbans
Des del punt de vista d’espai públic urbà inclourem divesos
elements avaluats anteriorment per la seva funiconalitat, aquí es
preten treure conclusions relatives a l’espai urbà com a conjunt
de carrers, espais lliures, disposició dels equipaments… Els espais
urbans com a referència d’identitat.
També ens referirem especificament als “espais lliures urbans”,
conjunt de parcs, places i avingudes per tal d’avaluar el grau de
satisfacció i les aspiracions dels ciutadans. El planejament ha de
garantir un mínim d’espais lliures al servei dels ciutadans, a
aquestes necesitats quantitatives considerem necessari afegir
aspectes qualitatius, de posició i representació

F- Teixits urbans, barris i tipus d’edifici
El creixement de Palau-solità i Plegamans ens ha donat texits
residencials i industrials diversos, alguns estan aïllats i separats
per àrees agrícoles, altres s’articulen i, en alguns casos, conviuen
teixits i usos duiversos. El POUM ha de millorar l’articulació dels
teixits urbans i  regular els usos, per tal de buscar les màximes
compatiblitats i minimitzar les possibles molesties derivades de la
convivencia o proximitat d’usos poc compatibles. D’altra banda,
ha d’afrontar possibles actuacions tendents a adequar les teixits
existents a les noves necessitats derivades de la pròpia grandaria
de la població.
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G- Habitatge
Les questions que es plantegen en aquest apartat ho fan des del
punt de vista de l’habitatge, la importància que ha tingut en el
creixement de la vila, la valoració de les tipologies i els
problemes que es comencen a detectar. L’avaluació de les
necessitats ens ha de permetre actuacions tendents a garantir
una oferta adequada a les necesitats dels propers anys, així com
l’avaluació de la conveniència de la intervenció pública o de la
creació d’oferetes especialitzades.

H- Elements d’idetitat i Patrimoni
La identitat del poble està intimament relacionada amb elements
o espais de referència, sovint aquests conincideixen amb
elements d’importància patrimonial, però no necessariament
s’han de limitat a ells. El POUM ha de protegir els elements de
patrimoni, però també vol incidir en la preservació d’aquells
elements, parts de la ciutat, espais urbans o edificis, que
constitueixen les referències urbanes o territorials del poble.

I- Les activitats productives i la importancia creixent del
terciari
La percepció del planol de Palau-solità i Plegamans, amb una
bona part del seu espai urbà destinat a activitats productives
(zona industrial) contrasta amb l’evolució dels usos dominants,
que progresivament es decanten cap a el terciari. Aquesta
característica és generalitzable a la major part de les viles
industrials catalanes com a un procés natural. El POUM pot incidir
a potenciar o relentir aquesta transformació, en aquest aspecte
l’aposta dels ciutadans és essencial.

J- Participació
Aquesta enquesta és la primera activitat de participació
organitzada amb motiu de la redacció del POUM. Som conscients
de la dificultat de participació en molts dels aspectes que ha
d’incidir el planejament, però també de la importància de la
participació en el procés de redacció, ja que, ente tots, estem
prenent decisións que han de ser importants pel futur del nostre
poble.
Dediquem el darrer apartat a la participació amb l’objectiu de
facilitar al màxim els camins de participació per a la major part
de la població.
La darrera questió fa referència a la disponibillitat personal en
seguir participant en la redacció del POUM.
Tot agraint la seva participació en aquesta etapa inicial, volem
senyalar la importancia d’aquest primer acte de participació en
una tasca que te com a objectiu prioritari millorar el poble i fer
millor la vida dels seus habitants.
Moltes gràcies.
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A MARC TERRITORIAL TOTALS

1 La referència territorial que identifica Palau-solità i Plegamans és:

A L'àrea metropolitana de Barcelona 3 4
B La comarca del Vallès 33 36
C Subsistema diferenciat del Vallès (eix Mollet, Palau-solità i Plegamans, Caldes...) 4 8
D Forma part de tots ells però no s'identifica amb cap 4 7

2 La principal raó per residir a Palau-solità i Plegamans és:

A Fàcil accés a la xarxa de comunicacions 12 15
B La singularitat del paisatge 10 14
C Els preus més assequibles de l'habitatge 5 6
D La disposició de serveis de ciutat en un ambient de poble 9 12

3 Considero l'accessibilitat des de Palau-solità i Plegamans a altres ciutats metropolitanes 

A Molt bona, tant a nivell de carreteres com de temps de desplaçament 0 1
B Bona si et desplaces amb vehicle privat, però dolenta en transport públic. 20 29
C Bona per accedir a Barcelona, però deficient en relació a altres ciutats properes 19 20
D Deficient en tots els aspectes 4 5

4 Considero que la millor manera de desplaçar-se entre els municipis propers hauria de ser

A Vehicle privat 1 2
B Organització de transport públic intermunicipal 36 47
C Línies de transport entre municipis depenent de cada municipi 5 5
D No considero necessari potenciar les relacions entre els municipis propers 0 0

5 Considero que la construcció de la variant ha aportat: 

A Una gran millora per accedir a Palau 1 1
B Una millora pels que havien de creuar Palau 16 21
C La principal millora és la descongestió de la carretera i la major facilitat pels desplaçaments interns 25 32
D Les possibles millores de trànsit repercuteixen negativament en les activitats 1 1

situades al front de la carretera 
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B COMUNICACIONS URBANES, APARCAMENTS I TRANSPORT

6 Considero que el tamany del nucli urbà de Palau-solità i Plegamans és adequat per: 

A Realitzar la major part dels desplaçaments a peu 2 4
B Per la dispersió i la baixa densitat és fa imprescindible l'ús del vehicle privat 22 27
C El transport públic podria resoldre la major part dels recorreguts interns 12 17
D La bicicleta seria una alternativa a l'ús del vehicle privat si s’adaptessin carrils 7 11

i aparcaments-bici segurs 

7 Considero que les relacions d'accessibilitat entre els barris són:

A No existeixen relacions entre els diversos barris 11 18
B És fàcil relacionar-se entre els barris 15 17
C Resulta molt difícil l'accés d'un barri a un altre 17 20
D Millorar l'accessibilitat entre els barris contribuiria a la pèrdua d’identitat de cadascun 0 0

8 Considero que les relacions d'accessibilitat entre els barris i el centre són

A En general bones 10 11
B Bones en els barris del centrals (entre carretera i riera) i molt difícil pels més apartats. 21 27
C Dolentes 6 9
D La carretera i la riera actuen com a barreres 5 7

9 L'espai destinat a aparcaments al centre és:

A Excessiu, pren més importància el cotxe que els recorreguts per a vianants 1 1
B Suficient, la relació entre aparcament i espai de vianants és correcte 13 20
C Insuficient, caldria adaptar més espais per aparcaments 20 24
D Molt deficient, caldrien àrees d'aparcament especialitzades 9 10

10 La possibilitat d’especialitzar el centre per a vianants em sembla

A Necessària 11 13
B Adequada, però hauria de ser flexible 15 20
C Inadequada, ja que dificultaria més la circulació i l'aparcament 8 11
D És millor mantenir la situació de circulació i aparcament actual 8 10

11 Valor de la necessitat del transport públic urbà 

A Pel tamany del poble no es necessita transport urbà 3 3
B Únicament es necessita transport escolar 8 8
C Únicament es necessita per servir a les àrees industrials 2 2
D Únicament es necessita per servir a les urbanitzacions 2 3
E Seria convenient l'organització de transport públic que servís a tots els barris 28 39

12 En el supòsit de la implantació de transport públic urbà, l'eix principal pot ser: 

A L'antiga carretera 8 12
B L'eix de la riera de Caldes  4 4
C Carrers interiors, entre la carretera i la riera 11 13
D Possible anell de circumval·lació 20 27
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C EQUIPAMENTS

13 Considero que Palau-solità i Plegamans té un nivell d'equipaments 

A Molt bo per a una població del seu tamany 1 2
B Acceptable, però ha de millorar 13 17
C Insuficient per la població 22 29
D Bo en un tipus d'equipament bàsic, però deficient en altres * 4 4

*cita els suficients Els esportius son els més citats
*i els deficients Els sanitaris son els més citats, també apareix piscina, gimnas, mercat…

14 Entre els equipaments considero de major importància... ( aquí numerarem de l'1 al 5 )

115 Esportius 91 115
125 Assistencials 101 125
117 Docents 96 117
130 Sanitaris 107 130
116 Socials 92 116
112 Culturals 86 112

* Valoració ponderada de les respostes ( més puntuació , major importància )

15 D'acord amb la classificació anterior, considero que el nivell de servei a Palau-solità i Plegamans és:
1-Molt satisfactori, -2- Satisfactori, -3- Insuficient, -4-Deficient

115 Esportius 89 115
42 Assistencials 28 42
67 Docents 51 67
35 Sanitaris 29 35
62 Socials 45 62
73 Culturals 54 73

* Valoració ponderada de les respostes ( més puntuació major nivell de satisfacció) 

16 La disposició dels equipaments existents en relació a la residència es considera 
 
A Adequada 12 16
B Excessiva centralització dels equipaments 7 8
C Molta diferència en funció de les àrees 10 14
D Deficiència generalitzada en la major part d'àrees residencials 11 14

17 Quin d’aquests equipaments consideraria prioritari per construir a Palau-solità i Plegamans 

A Nou Ajuntament amb centralització de tots els serveis 5 5
B Nou CAP 17 23
C Escola de Formació Professional 15 19
D Centres assistencials públics 13 15
E Centres cívics i culturals als barris 9 14
F Piscina municipal 13 18
G Biblioteca 11 13
H Altre( Indicar quin ) - -
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D RELACIONS CIUTAT-TERRITORI AGRÍCOLA I NATURAL 

18 Considero que la relació entre el territori agrícola i natural a Palau-solità i Plegamans 

A S'ha perdut la relació amb el territori 9 12
B La dispersió de les àrees construïdes deteriora aquesta relació 21 27
C Malgrat el creixement el poble s'identifica amb el seu espai agrícola 6 7
D L'espai agrícola o natural constitueix un dels principals atractius del poble 3 5

19 Entre els elements del territori no urbanitzat, amb quin s'identifica més el poble

A Amb les rieres: de Caldes, Sentmenat i Torrent de Can Duran 15 18
B Amb l'espai agrícola 3 4
C Amb els boscos 8 14
D No s'identifica amb cap espai 16 18

20 Considera que els espais agrícoles i naturals són un valor que s'ha de preservar?

A Si 40 52
B No 1 1

21 Quin tipus d'actuació considera millor per valorar els espais agrícoles i naturals del municipi

A Millorar els camins 6 9
B Millorar i admetre usos complementaris a les masies 12 15
C Manteniment i millora paisatgística de les rieres 11 13
D Neteja o mesures de seguretat als boscos 24 34

22 Per tal de potenciar la relació entre els espais agrícoles i naturals i els espais urbans caldria

A Convertir l'espai de la riera amb un parc-passeig 17 20
B Potenciar i conservar l'alternància entre barris i àrees agrícoles 4 5
C Incrementar el nombre i dimensions de parcs urbans 5 7
D Adequar recorreguts-passeig entre el poble i els seus espais naturals 27 39
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E ESPAI PÚBLIC  I ESPAIS LLIURES URBANS

23 Considero que els espais públics més representatius d'un poble són:

A El conjunt dels seus carrers 18 24
B Les places 10 11
C Els parcs 9 12
D Els entorns dels edificis singulars o monumentals 14 15

24 En el cas de Palau-solità i Plegamans, quin considera que és l'espai públic més representatiu?

Indiqui l'espai La masía de Can Cortes, en segón lloc el Castell 

25 Les següents afirmacions són valoracions diverses de les necessitats d'espais lliures (avingudes, parcs i places ).
 Amb  quina afirmació estaria més d'acord?

A La presència i proximitat d'espai agrícola i boscos fa innecessaris els espais lliures. 0 0
B Únicament és necessari una gran plaça al centre (representació, mercat, festes…) 5 5
C Es bo que hi hagin espais diversos que responguin a les diferents necessitats 24 30
D Es bo que cada barri tingui els seus espais i s'identifiqui amb els seus carrers 16 23

26 En general, quin tipus d'actuació considera que és prioritària 

A Barreres arquitectòniques 8 10
B La urbanització dels carrers en general 16 19
C La peatonalització del centre 3 5
D La conservació dels espais lliures que tenim 17 23
E La creació de nous parcs 2
F Creació de carrils bici 3

27 Quina d'aquestes actuacions considera de major importància pel poble  

144 Creació d'un gran parc en posició central 113 144
142 L'arranjament de la riera 110 142
111 Creació i/o millora de parcs a cada barri 92 111
119 Urbanitzar els carrers i plantar arbres 89 119
127 Millorar la urbanització de la carretera  (Av. de Catalunya) 94 127

* valoració ponderada de les respostes ( major puntuació es considera actuació preferent) 
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F TEIXITS URBANS I TIPUS D'EDIFICI

28 Quins teixits urbans considera més representatius de Palau-solità i Plegamans 

A Els nuclis antics en general 20 21
B El centre 11 17
C Les urbanitzacions residencials 7 10
D Les àrees industrials 7 9

29 Quin tipus d'edifici residencial valora més ( per residència) al municipi

A Cases de pisos amb planta baixa comercial 10 11
B Cases de pisos amb planta baixa residencial 2 2
C Cases unifamiliars al centre 22 24
D Cases unifamiliars a urbanitzacions 11 17

30 Quin tipus d'actuació considera necessari al centre 

A Millora dels carrers 13 14
B Implantació d'activitats no residencials 9 12
C Peatonalització 13 19
D Densificació, amb possible substitució dels edificis unifamiliars 7 9

31 Quin tipus d'actuació, relativa als edificis, considera necessària als barris residencials allunyats del centre

A Completar l'edificació amb la tipologia característica de cada barri 14 15
B Introducció de nous tipus d'edifici plurifamiliar allà on es pugui 1 1
C Possibilitar usos comercials o d'oficines 1 1
D Conservar el que hi ha i, si pot ser, no créixer més 25 35
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G HABITATGE

32 En relació al tipus de residència de Palau-solità i Plegamans, amb quina afirmació estaria més d'acord?

A És una ciutat dormitori 18 23
B Hi ha una important proporció de segona residència 5 7
C La oferta residencial és suficientment variada 19 23
D La oferta residencial és excessivament uniforme 2 3

33 En relació a la oferta residencial i a l'increment de població opino que el municipi…

A No ha de créixer més 19 25
B Ha de mantenir el ritme de creixement actual 4 6
C Ha de créixer d'una manera més diversificada 10 13
D Ha de donar prioritat a la creació de llocs de treball més que a la residència 9 9

34 En relació al futur desenvolupament del mercat del habitatge, que creu que és més preocupant?

A La manca d'oferta residencials pels joves 13 16
B La especialització del tipus d'oferta residencial 0 0
C La manca de pisos de lloguer 7 9
D El preu de l'habitatge 32 40

35 Estaria d'acord amb una política municipal d'habitatge que donés prioritat a 

A L'oferta de pisos de lloguer 7 7
B L'oferta de pisos de lloguer per grups específics (joves, immigrants, gent gran…) 6 9
C L'oferta de diversos tipus d'habitatge familiar a preu més assequible 26 33
D No considero necessari que l'ajuntament incideixi en el mercat de l'habitatge 6 8

36 En general, l'oferta d'habitatge a Palau-solità i Plegamans es pot considerar 

A Bona i diversificada 5 8
B Excessivament homogènia 1 2
C Amb una bona relació qualitat-preu 1 1
D Excessivament cara 32 39
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H ELEMENTS D'IDENTITAT I PATRIMONI

37 Els orígens i el creixement ràpid de Palau-solità i Plegamans ens ha donat un poble….

A Amb manca d'identitat 12 16
B Amb deficiències d'estructura interna 23 30
C S'identifica per la seva forma i relació amb els elements agrícoles i naturals 0 1
D El poble s'identifica pels seus element patrimonials aïllats 11 14

38 Amb quin dels elements considera que s'identifica més amb el poble

A El castell 26 36
B La carretera 6 7
C La església de Santa Maria 10 12
D Les rieres 1 2
Altres CAN CORTÉS 

39 La protecció del patrimoni es considera …

A Una necessitat per potenciar la identitat i valorar el poble 26 33
B Únicament es necessari si es tracta d'elements importants i reconeguts 1 2
C Únicament en els casos que el patrimoni ( i la inversió en conservació) sigui públic 3 3
D El conjunt de la població ha de vetllar per la protecció del patrimoni 16 21

40 Palau-solità i Plegamans compta amb un patrimoni significatiu, considera que….

A No se n'ha fet prou difusió 11 14
B Es poc conegut, malgrat l'esforç de l'ajuntament en difusió 14 19
C Les condicions del entorn urbà incideixen negativament en els elements de patrimoni 13 17
D En general és un tema que interessa poc 7 7

41 Les inversions del Ajuntament en relació al patrimoni s'haurien de destinar a….

A El manteniment i restauració dels elements de major rellevància 24 32
B En subvencionar als particulars propietaris d'elements patrimonials 2 5
C Actuacions en espai públic, deixant a altres entitats  la intervenció en els elements patrimonials 7 6
D No s'ha d'invertir en conservació del patrimoni quan hi ha altres necessitats més urgents 7 7
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I LES ACTIVITATS PRODUCTIVES I LA IMPORTANCIA CREIXENT DEL TERCIARI 

42 Amb quina afirmació relativa a les activitats de Palau-solità i Plegamans estaria més d'acord 

A Es caracteritza especialment per les activitats productives 14 17
B Actualment prenen més importància les activitats de magatzem que de producció 3 4
C Es pot apreciar una tendència a l'increment de les activitats comercials en general 17 22
D Les activitats comercials tendeixen a prendre major importància 9 11

43 Considero que les relacions entre habitatge i llocs de treball al municipi son: 

A Equilibrades, la majoria viu i treballa al poble 2 4
Desequilibrades, principalment perquè…

B La major part dels llocs de treball local l'ocupa gent de fora 13 18
C La gent que ve a viure al poble treballa fora 25 30
D Les àrees industrials de Palau-solità i Plegamans s'entenen més a nivell comarcal 16 20

o metropolità que en relació al poble. 

44 A més de les activitats comercials, quines activitats terciàries considera que s'estan implantant al poble 

A Oficines, en general 7 10
B Serveis a les persones 11 13
C Serveis a les empreses 10 14
D No considero que tingui importància l'activitat terciària no específicament comercial 11 13

45 Afavorir la implantació d'activitats terciàries seria interessant pel poble perquè….

A Aporten majors beneficis 1 1
B Ofereixen llocs de treball adequats als joves 13 15
C Aporten activitat i qualifiquen les àrees urbanes d'ús terciari. 4 6
D Incideixen en una major dinàmica laboral i urbana 21 28
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J PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

46 Considero que la participació en la redacció del planejament urbanístic és: 

A Imprescindible, és la única fórmula per que els veïns puguem expressar la nostra opinió 24 30
B Necessària, però difícil ja que sovint el llenguatge és massa tècnic 9 11
C Sols tindria sentit si el que opinen els veïns es considera vinculant 13 18
D No considero que sigui útil. 0 0

47 Crec que la millor via de participació és: 

A Individual de cada veí que ho desitgi 9 11
B A través d'associacions o entitats col·lectives 22 28
C Organitzant actes o jornades especials, amb lliure participació dels veïns 13 17
D Organitzant actes o jornades amb inscripció prèvia i selecció dels participants  4 5

48 En general crec que els veïns de Palau-solità i Plegamans 

A Estan molt disposats en participar 4 5
B Sols participen aquells que compten amb una organització que els hi faciliti la informació 21 24
C Sols participen aquells que estan relacionats amb partits polítics 3 5
D Estan poc disposats a participar 14 20

49 De quina manera es pot facilitar la participació d'aquells que estan interessats o potenciar la dels que no estan interessats, 

A Major difusió dels treballs 14 19
B Jornades per explicar millor les propostes 12 16
C Exposicions públiques dels treballs de planejament 17 19
D Escoltar més als veïns individualment 8 9

50 Aquesta és una pregunta personal: estaria disposat a seguir participant en la redacció del POUM?  

A Estic molt interessat en seguir participant 19 23
B Respondre aquesta enquesta m'ha suposat un temps i un esforç, 15 20

la meva participació posterior depèn de l'ús que es faci d'aquesta. 
C Depend de la informació de que disposi en cada moment 8 11
D No estic interessat en seguir participant 0 0
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CONCLUSIONS DE L'ENQuESTA MAIG- JUNY 2005

L'enquesta es realitza a un grup reduït de persones significatives

o relacionades amb entitats o associacions locals.

L’objectiu de l'enquesta és una primera aproximació a l'opinió

ciutadana, que juntament amb les anàlisis tècniques i les

opinions expressades en reunions amb polítics i tècnics de

l'Ajuntament ens han d’ajudar a elaborar unes primeres

conclusions que han de portar a la diagnosi de la situació actual

de Palau-solità i Plegamans, i a la definició dels objectius del Pla

d’ordenació urbanística municipal.

Com a primera aproximació a l'opinió ciutadana en relació als

grans temes que han d’estar presents en el planejament

municipal l’enquesta s’estructura en 10 temes amb 50 qüestions

que fan referència a:

A- Marc territorial, mobilitat i transport

B- Comunicacions urbanes, aparcaments i transports

C- Equipaments

D- Relacions Ciutat – territori agrícola i natural

E- Espai públic i espais lliures urbans

F- Teixits urbans i tipus d’edificis

G- Habitatge

H- Elements d’identitat i patrimoni

I- Les activitats productives i la importància del creixement

terciari

J- Participació ciutadana en el planejament urbanístic

De l'enquesta realitzada s’elaboren dos documents, el primer és

una lectura directa dels resultats de l'enquesta, a partir de la

qual es treuen conclusions generals referides als grans temes

que es plantegen, i que coincideixen en els aspectes generals del

treball de la redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal.

La segona és la seva contribució en la diagnosi general que es

formularà a través d’un DAFO (debilitats, aptituds, fortaleses i

oportunitats) de Palau-solità i Plegamans.

Aquests documents formaran part del document d’informació,

diagnosi i objectius del Pla d’ordenació urbanística municipal.
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Les conclusions que s’extreuen del resultat de les enquestes són

els següents

A- Marc territorial, mobilitat i transport

Les primeres qüestions fan referència a la percepció del marc

territorial de Palau, a les infraestructures d’accés a la mobilitat i

al transport.

- Els ciutadans enquestats entenen com a marc de

referència territorial la comarca del Vallès, per sobre de

sistemes menors com el conjunt de municipals, o majors, com la

regió metropolitana de Barcelona.

- La bona relació amb la xarxa de comunicacions és la

característica més valorada pels residents a Palau, però també

una bona proporció valora la singularitat del paisatge i el nivell

de serveis en un ambient de poble.

- En relació a l'accessibilitat que proporciona aquesta xarxa

de comunicacions, altrament valorada, es marca l'exclusivitat

del transport en vehicle privat (xarxa de comunicacions

exclusivament viària) i la diferència entre la facilitat d'accés a

Barcelona en relació a d'altres ciutats vallesanes (a excepció de

les més properes).

- La principal demanda a nivell de desplaçaments propers

és la creació d'un sistema eficient de transport públic

intermunicipal.

- Es valora la construcció de la variant perquè ha donat

l'opció de transformar l'avinguda de Catalunya en una via de

distribució local descongestionada.

Les millores d'urbanització poden convertir l'antiga

carretera en un veritable eix estructurador del poble.
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B. Comunicacions urbanes, aparcaments i

transports

En relació a comunicacions, aparcaments i transport a l'interior

del municipi les opinions més generalitzades fan referència a:

- Es constata l'ús prioritari del vehicle privat com a

mitjà de transport urbà habitual, la raó fonamental d'aquest

predomini és la dispersió del poble, així com les baixes densitats

de la major part dels teixits urbans.

- Les relacions entre barris es valoren molt escassament -

la major part dels enquestats consideren que és molt difícil

relacionar-se entre els barris i una bona majoria considera

que aquesta relació no existeix, cada barri és aïllat en si mateix i

les seves relacions es produeixen amb el centre o directament

amb l'exterior.

- Les relacions amb el centre es consideren difícils

pels barris més apartats i més fàcils pels més propers.

- L'espai destinat a aparcament al centre del poble

es considera insuficient per la major part dels

enquestats, però

- també hi ha un nombre significatiu de respostes que

consideren suficient el nombre d'aparcaments, així

com correcta la relació entre els aparcaments i les

àrees destinades a vianants.

- Es considera que la peatonalització del centre és una

opció adequada o necessària, sempre que sigui flexible.

- En relació al transport públic urbà s'opta per aquelles

opcions que millor serveixin els barris, particularment l'opció

d'un circuit de transport públic urbà s'imposa sobre altres

opcions d'eixos lineals, sigui l'avinguda de Catalunya o l'eix de la

riera de Caldes.

C. Equipaments

El tercer bloc fa referència als equipaments, les qüestions que es

plantegen volen incidir tant en el nivell de satisfacció dels usuaris

dels equipaments en relació als existents, com en les possibles

aspiracions dels ciutadans en la demanda de nous equipaments.

- La major part dels enquestats considera que el nivell

d’equipaments és insuficient per a la població malgrat que
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una bona part d’ells consideren que Palau-Solità i Plegamans té

un bon nivell d’equipaments però que s'ha de millorar.

- Entre els equipaments existents es consideren

suficients els equipaments esportius, i es consideren

deficients els sanitaris, però també se citen altres

equipaments, fins i tot es concreten demandes d’altres

instal.lacions esportives com piscina i gimnàs municipal.

- Respecte a la classificació de la importància dels

equipaments i atenent als resultats (possiblement s’han de fer

consideracions en relació a l'edat i condicions dels enquestats

que aquí no podem fer per manca de dades), es classifiquen els

equipaments per ordre d'importància:

- Sanitaris

- Assistencials

- Docents

- Socials

- Esportius

- Culturals

- En relació al grau de satisfacció dels equipaments

existents es consideren insuficients els equipaments

sanitaris i assistencials en menor grau docents i socials, entre

ells el sanitari és el que es considera més deficient.

Es consideren satisfactoris els equipaments

esportius i culturals. Els equipaments esportius són els únics

que, per alguns enquestats, mereixen la categoria de molt

satisfactori.

- Les respostes majoritàries consideren adequada la

posició actual dels equipaments en relació a les àrees

residencials, però també són significatives les respostes que

consideren un tractament diferenciat en funció de les àrees

urbanes, centrals o perifèriques, o bé destaquen l'absència

d'equipaments a les àrees residencials.

- A la qüestió concreta de quin és l'equipament que es

considera prioritari per construir a Palau-solità i Plegamans, la

resposta més generalitzada és:

• un nou CAP,

però també tenen molta incidència:

• Escola de FP

• Centres assistencials públics

• Piscina municipal
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D. Relació ciutat-territori agrícola i natural

En aquest apartat es plantegen qüestions relatives a la percepció

de la qualitat de l'entorn agrícola i natural, així com a les

relacions entre el poble i el seu entorn, des d’un punt de vista de

la valoració del paisatge, però també des de les relacions d’ús del

territori per activitat de lleure (passeig o altres) i vinculacions

entre el poble i el seu entorn territorial pròxim.

- Majoritàriament s'entén que la dispersió de les àrees

urbanitzades  incideixen negativament en les relacions

entre el poble i el seu entorn territorial.

Els elements naturals que es consideren més

relacionats amb la identitat del poble són les tres rieres:

de Caldes, de Sentmenat i torrent de Can Duran,  però una

bona part dels enquestats entén que el poble no s'identifica amb

cap espai.

- "Els espais agrícoles i naturals són un valor que s'ha

de preservar" és la resposta que compta amb major unanimitat

de tota l'enquesta.

- La major part dels enquestats consideren que aquesta

preservació no necessita de grans mesures d'intervenció: neteja

i seguretat són les actuacions  preferides majoritàriament.

Molts consideren també que l'admissió d'usos complementaris a

les masies contribuiria a la millora i conservació dels espais

agrícoles i naturals de Palau-solità i Plegamans.

- La relació entre els espais urbans i agrícoles i naturals es

potenciaria amb actuacions com la millora dels recorreguts

entre el poble i els espais naturals adequant-los com a

passeig. La remodelació de la riera de Caldes i l'adequació

d’aquesta com a parc-passeig és també una opció prioritària.

E. Espais públics i espais lliures urbans

Aquest bloc té com a objectiu aprofundir en la valoració que els

ciutadans fan dels espais urbans del poble, tant els més

immediats, com són els carrers del poble, com els més

especialitzats, les places, els parcs i els edificis o llocs més

representatius i que més s'identifiquen amb el poble.

- El conjunt dels carrers de Palau són els espais amb

què més s'identifica el poble i que millor el representa. També
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hi ha un bon nombre d'enquestats que valoren els entorns dels

edificis singulars o monumentals com a llocs de major

representativitat.

- L'espai que millor representa Palau és la Masia de

Can Cortés, seguida pel Castell.

- La major part dels ciutadans aposta per la creació

d'espais diversos que responguin a diferents necessitats

de lleure, també es considera rellevant que cada barri

s'identifiqui amb els seus carrers i els seus espais.

- La creació d’un parc urbà en posició central, es

considera l’actuació prioritària entre les diverses possibilitats

proposades, que es classifiquen segons el següent ordre de

prioritats.

Resultats ponderats (1-5)

- Creació d'un parc en posició central

- Arranjament de la riera

- Creació i/o millora de parcs a cada barri

- Millora de la urbanització de la carretera (Av.

Catalunya)

- Urbanitzar els carrers i plantar arbres

F. Teixits urbans i tipus d’edifici

- Entre les diverses àrees o teixits urbans de Palau els

nuclis antics són els que es consideren més representatius

del poble. També el centre és un espai representatiu.

- Es considera majoritàriament que la millor opció

residencial és una casa unifamiliar al centre.

- Entre les possibles actuacions que es plantegen al centre

es considera prioritària la peatonalització i la millora dels

carrers.

- Pel que fa a les urbanitzacions o barris residencials, l'opció

prioritària és la conservació del que hi ha als actuals barris

i, si pot ser, no créixer més. També és significativa l'opció de

completar el que hi ha amb les tipologies característiques de

cada barri. Són molt minoritàries les opcions d'introduir nous

usos o noves tipologies.

G- Habitatge

- Majoritàriament es considera que l'oferta residencial

del poble és suficientment variada, malgrat això, la

consideració del poble com una "ciutat dormitori" és també molt

estesa.
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- En relació a les possibles dinàmiques de creixement futur

l'opinió més estesa és que Palau-solità i Plegamans no ha de

créixer més. Algunes respostes apunten a la diversificació de

tipologies i usos i a la priorització de la creació de llocs de treball.

És molt minoritària l'opció de mantenir els ritmes actuals de

creixement.

- Les qüestions que fan referència directa o indirecta al preu

de l'habitatge mostren aquest com un dels problemes més

preocupants: l’habitatge a Palau-solità i Plegamans és

massa car, els enquestats aposten clarament per la intervenció

municipal en habitatges familiars a preus més assequibles, per

sobre d'altres opcions com l'oferta de pisos de lloguer, o dirigida

a grups especialitzats (joves, immigrants, gent gran...).
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H. Elements d’identitat i patrimoni

- S’identifica Palau-solità i Plegamans com un poble amb

deficiències en la seva estructura interna.

- L'element més representatiu del poble és Can

Cortés, seguit pel Castell (malgrat que Can Cortés no figura al

qüestionari és el més citat en l'opció altres...)

- La protecció del patrimoni es considera una

necessitat per potenciar la identitat i valorar el poble.

- Es considera que el patrimoni de Palau és poc

conegut, malgrat la seva importància i l'esforç de l'Ajuntament

en difusió, però també són significatives les respostes que

consideren que les condicions de l'entorn urbà incideixen

negativament en els elements patrimonials o que la difusió és

insuficient.

- Es considera majoritàriament que l'Ajuntament ha

d'invertir directament en el manteniment i restauració del

patrimoni, per sobre d'altres opcions com delegar a altres

entitats, subvencionar en la preservació del patrimoni si hi ha

altres necessitats.

I. Activitats productives i la importància creixent

del terciari

- En relació a les activitats, les respostes majoritàries dels

enquestats detecten una important tendència de l'increment

de les activitats comercials, per sobre de la tradicional

associació de Palau-solità i Plegamans, amb les activitats

productives.

- Les relacions entre habitatge i llocs de treball es

consideren desequilibrades, principalment perquè la gent que

viu a Palau treballa fora. També es consideren altres opcions com

que les àrees industrials de Palau s'entenen més a nivell

comarcal o metropolità que local, o que els llocs de treball que

generen les activitats localitzades a Palau-solità i Plegamans els

ocupen gent de fora. Pocs enquestats consideren que la relació

habitatge-llocs de treball estigui equilibrada a nivell funcional.

- Entre les noves activitats terciàries es considera que els

serveis a les persones com les empreses són els que s'estan

implantant majoritàriament, tot i que hi ha qui considera que
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l'activitat terciària té escassa importància a Palau, a excepció del

comerç.

- Afavorir la implantació d'activitat terciària es

considera interessant per al poble, principalment perquè ofereix

llocs de treball adequats als joves.

J. Participació ciutadana i planejament

urbanístic

El darrer bloc es destina a l'interès de la població en la

participació en el procés de planejament urbanístic. Els

enquestats valoren positivament aquesta participació.

- La major part considera que la participació és

imprescindible perquè els veïns puguin expressar la seva

opinió, encara que alguns reclamen un major grau de vinculació

de les opinions o propostes dels veïns.

Alguns expressen també els dubtes d'una participació

efectiva en un document marcadament tècnic, però ningú

ho considera inútil.

- Es considera que la millor via de participació és a

través d'associacions o entitats col.lectives, també es valora

l'organització de jornades o actes de lliure concurrència.

- La preferència de la participació a través d'entitats o

associacions es relaciona amb la major facilitat d'accedir a

la informació. Això fa que només hi participin els que compten

amb organització que faciliti la informació i la discussió, i que la

resta de la població estigui poc disposada a participar.

- Es considera que la millor manera de facilitar o

potenciar la participació és mitjançant l'exposició pública

dels treballs de planejament. També es considera important

la difusió dels treballs i l'organització de jornades explicatives.

- La darrera pregunta d'aquest llarg qüestionari fa

referència a la disposició dels enquestats a seguir participant en

la redacció del POUM. La resposta majoritària ens indica

l'interès per seguir participant, però molts condicionen la

seva participació a l'ús que es faci de l'enquesta, que,

lògicament, ha costat temps i esforç als participants.
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ALGUNES CONCLUSIONS PARCIALS DEL CAPÍTOL

D'EQUIPAMENTS:

- Reflecteix el sector de població que ha participat en

l'enquesta, possiblement seria convenient disposar de

dades respecte a la població enquestada.

- Preocupació pels serveis sanitaris i assistencials,

prioritàriament.

- Es consideren ben servits a nivell d'equipaments

esportius, però aspiren a millorar mitjançant una piscina

municipal.

- Mostren una satisfacció moderada pels equipaments

docents i culturals...

ANÀLISI DELS RESULTATS

Els resultats de l’enquesta s’han analitzat en dues etapes, la

primera amb un nombre més reduït d’enquestes i la segona més

ampli.

Les tendències de les respostes es mantenen en les dues fases

d’anàlisi, presentant-se com a invariables:

Les respostes que es decanten clarament per una opció.

Les respostes que, malgrat presentar majoria per una opció, es

contemplen altres opcions amb un nombre elevat, l’extrem

d’aquest cas serà quan pràcticament s’equilibren dues opcions,

amb escassa o nul.la diferència.

Aquelles respostes en què se sol.licitava la valoració per

importància de diverses actuacions, els resultats que es donen

presenten les respostes ponderades (a major preferència més

punts)
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DAFO

Les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que

s’especifiquen a continuació són en part derivades del resultat de

l’enquesta, però també inclouen les conclusions dels treballs

d’anàlisi realitzats per l’equip redactor, així com apreciacions

derivades de les reunions realitzades amb representants polítics i

tècnics de l'Ajuntament.

En aquest moment del procés de planejament, en el qual es

defineixen objectius generals per territorialitzar-los i

instrumentar-los en les següents etapes del pla, és important

obrir al màxim les possibilitats i incloure totes les opinions i

opcions possibles.
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MARC TERRITORIAL, MOBILITAT I TRANSPORT

Debilitats

- Elevats índex de mobilitat obligada.

- Execessiva dependència de transport privat.

Amenaces

- Increment del transport privat, amb la consegüent pèrdua

d’eficiència en les comunicacions per saturació.

Fortaleses

- La nova variant que canalitza el pas a través.

- Integració metropolitana, comarcal i intermunicipal.

- Excel.lent relació amb la xarxa viària territorial.

- Coherència del sistema de pobles en què s’integra Palau-

solità i Plegamans.

- El paper de la Riera de Caldes com a referència territorial,

tant local com del Vallès.

Oportunitats

- Possibilitat de reestructurar el sistema d’accessos i

distribució interna aprofitant la potencialitat de

transformació de l’Avinguda Catalunya.

- Racionalitzar i fomentar el transport públic, en relació als

municipis propers i també en relació a l’estació de Mollet.

- L'optimització del transport públic amb ferrocarril, sigui a

través de la prolongació dels FFCC de la Generalitat des

de Sabadell o el pas d’una línia RENFE.
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COMUNICACIONS URBANES, APARCAMENTS I

TRANSPORTS

Debilitats

- Escassa presència de transport públic i excessiva

concentració en l'àmbit de l’avinguda de Catalunya.

- Teixits urbans dispersos i de baixa densitat, la qual cosa

dificulta doblement la presència de transport públic

eficient.

- L’ús prioritari del transport privat en desplaçaments

locals, minimitza l'oportunitat d’altres alternatives i

incrementa la demanda d’aparcament.

- Deficiències en la urbanització i poca continuïtat en els

recorreguts actuen com a dissuasoris de desplaçaments a

peu o amb bicicleta.

- La concentració de centralitat i equipaments incideix en la

concentració de demandes d’aparcament.

Amenaces

- La presència creixent de vehicles pot incidir negativament

en l’aplicació de polítiques destinades a fomentar

alternatives de transport, sigui públic o  altres mitjans.

Fortaleses

- L’existència d’espais d’oportunitat, com a eixos bàsics per

solventar dèficits actuals i incidir en noves maneres de

viure el poble.

- El paisatge i la relació entre les àrees urbanes i els

territori pot esdevenir un element qualitatiu dels

recorreguts entre els barris.

Oportunitats

- La transformació de l'Avinguda de Catalunya en un eix

d’activitat local i principal carrer d’estructura interna del

municipi.

- L’eix de la riera ens ofereix l’oportunitat de configurar un

eix de comunicacions locals, incloent transport públic,

carrils bici i camins per a vianants. La posició de la riera
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permet la connexió, a partir  d’aquest eix, amb els barris,

el centre i els espais i equipaments més representatius.

- L’estructuracció viària del poble en eixos viaris, eixos

cívics i recorreguts locals.

- La urbanització dels carrers, d’acord amb la seva

categoria i funció, i la previsió d’aparcaments en els punts

de confluència entre eixos de diverses categories i ús.
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EQUIPAMENTS

Debilitats

- La fragmentació de les reserves d’equipaments.

- Les posicions poc adequades d’algunes reserves

d’equipaments, en relació al barri en què es disposen.

- Desequilibris entre el nivell de servei dels equipaments

existents (molta satisfacció a nivell d’equipaments

esportius, dèficit en equipaments sanitaris i assistencials).

- Desequilibri entre els nivells de servei dels equipaments

centrals i els dels barris.

Amenaces

- El creixement de la població ha de suposar una demanda

més especialitzada.

Fortaleses

- La bona imatge que, en general, tenen els habitants de

Palau-solità i Plegamans del nivell de servei dels

equipaments existents.

- La bona relació entre els equipaments existents i la

població actual.

- L'existència de reserves de sòl qualificat com a

equipament.

- La concentració d’equipaments en posicions centrals.

Oportunitats

- El pla por relacionar els futurs desenvolupaments urbans

amb l'obtenció d’alguns espais necessaris per a

equipaments.

- Articulació del sistema d’eixos cívics, espais lliures i

accessos als equipaments.

- Millora dels equipaments als barris o en posicions molt

properes a ells.

- Increment de la presència i la representativitat dels

equipaments de barris, com a oportunitat de reforçar la

identitat de cada sector, les relacions internes i entre

altres barris.
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RELACIONS CIUTAT – TERRITORI AGRÍCOLA I NATURAL

Debilitats

- La dispersió de les urbanitzacions i la pròpia forma de la

seva construcció estableix límits equívocs entre les àrees

urbanitzdes i el camp o els boscos.

- L’excessiva dependència del sector agrícola en la

conservació de l'entorn i el paisatge del poble, activitat

que depèn de subvencions amb futur incert.

Amenaces

- L'extensió de les urbanitzacions o dels creixements

dispersos.

- La transformació de l’economia agrícola.

- Els riscos naturals.

Fortaleses

- La presència d’uns elements naturals, agrícoles i

paisatgístics de qualitat.

- La valoració d’aquests elements per part dels habitants

del poble.

- L'existència d’elements de relació entre el poble i el seu

entorn, els camins i les rieres són els més destacables.

Oportunitats

- Reforçar els element d’identitat paisatgística i de

continuïtat territorial.

- Mantenir el valor de les masies i les edificacions rurals,

compatibilitzar l’activitat agrícola amb altres activitats

econòmiques compatibles.
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ESPAI PÚBLIC I ESPAIS LLIURES URBANS

Debilitats

- Discontinuïtats en carrers, la topografia dificulta en alguns

casos aquesta continuïtat.

- La permanència com a espais privats de molts dels

elements inclosos en el sistema d’espais lliures pel

planejament vigent.

- La dificultat d’obtenció del sòl que ha caracteritzat el

desenvolupament recent de Palau-solità i Plegamans.

Dificultat derivada de la pròpia formulació de l'obtenció de

sistemes generals per part del planejament vigent.

- La manca d’urbanització, el mal estat de la urbanització

de molts carrers, la manca d’identitat de molts altres.

- L’escassa urbanització de molts espais lliures, la manca

d’identificació dels espais lliures locals.

- El desaprofitament de les oportunitats de la secció del

carrer per la creació d’elements identificadors.

- El cost d’urbanització i millores pot resultar elevat,

possiblement precisarem de la participació dels veïns per

millorar la urbanització dels carrers i els epais públics.

Amenaces

- La tradició d’escassa urbanització, que incideix amb

dinàmiques difícils de reconduir.

- La manca d’identificació dels habitants amb els espais

públics propers (de barri) i centrals.

Fortaleses

- Una bona relació entre població i sòl qualificat com a espai

lliure o equipament.

- L'existència d’equipaments en posicions molt properes al

centre, que suposa la possibilitat de reforçar l’espai urbà

central.

- La presència d’elements de referència urbana, entre ells el

més destacat, segons les enquestes, és Can Cortès, però
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també es citen el Castell, el parc de l’hostal del Fum, la

carrerada, l'església de Santa Maria.....

Oportunitats

- El tractament de la riera de Caldes com a parc-passeig,

amb capacitat d’actuar com a eix estructurador dels

sistemes d’espais lliures i equipaments.

- La consolidació del Centre com a punt de referència

d’espais urbans.

- Reforçar els vincles entre espai lliure urbà i espais

territorials, els camins i les rieres són els elements que ho

han de permetre.

- L'existència d’epais no urbanitzats en el centre ens dóna

l'oportunitat de reservar un ampli espai lliure en posició

central.

- La peatonalització del centre, conjuntament amb altres

mesures que reforcin la dinàmica urbana pot contribuir a

la consolidació d’un veritable “centre del poble”.

- La urbanització de l’avinguda de Catalunya, por contribuir

a la creació d’un eix urbà de referència.

- La concreció, a través del Pla, dels mecanismes d’obtenció

de sòl qualificat i de la programació de la construcció dels

equipaments i de la urbanització dels espais lliures d’acord

amb les necessitats derivades dels increments de població

i de les seves característiques.
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TEIXITS URBANS I TIPUS D’EDIFICIS

 Debilitats

- Teixits urbans amb escassa continuïtat.

- Articulació “casual” de diferents teixits i tipologies

edificatòries.

- Predomini de la baixa densitat.

- Excés de “zones” en el planejament vigent que sovint

tenen escassa referència als teixits urbans i tipologies

edificatòries que contenen.

Amenaces

- L’especilaització residencial o el reforçament de les

condicions de ciutat dormitori.

- La desarticulació de les diverses parts del poble,

minimitzant les relacions entre les àrees residencials, el

centre o altres espais urbans representatius.

- La consolidació de les relacions “externes” mantenint

l’habitatge com a única vinculació al poble.

Fortaleses

- Possibilitat de reforçar els elements articuladors entre els

diversos teixits urbans.

- La situació actual del centre, que ha de possibilitar

actuacions que reforcin el paper de centralitat i creïn

noves dinàmiques.

- La disposició d’equipaments propers al centre.

- L'existència de sòl no urbanitzat en el centre del poble.

Oportunitats

- Crear elements de continuïtat i de relació entre àrees

centrals i perifèriques i entre àrees industrials i

residencials.

- Reforçar el centre de la vila com a espai de referència

urbana.
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HABITATGE

Debilitats

- Tipologies poc diversificades.

- El preu de l’habitatge és una “debilitat” comú a la major

part dels municipis de la regió metropolitana, i que en el

cas dels pobles especialitzats té com a conseqüència

l'expulsió d’alguns habitants i la reducció de les

possibilitats de diversitat socioeconòmica i d’edats.

- Dificultat d’accés dels joves a l’habitatge, cosa que

dificulta la permanència dels joves al poble.

Amenaces

- Les millores en l'oferta residencial pot influir en el preu de

l'habitatge a l’alça.

Fortaleses

- El poble ofereix atractius per a la residència.

- Existeixen possibilitats de reconduir el mercat del

habitatge, les mesures previstes a la llei d’urbanisme han

d’incidir positivament en l'oferta d’habitatge i en la

diversificació dels preus.

Oportunitats

- Potenciar l’equilibri entre l’habitatge i els llocs de treball,

diversificació de l'oferta laboral.

- Potenciar la diversificació tipològica.

- Creació d’un programa municipal d’habitatge, ampliant

l’oferta d’aquells sectors amb major dificultat.

- Intervenció del sector públic i privat en el nou programa

d’habitatge.
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ELEMENTS D’IDENTITAT I PATRIMONI

Debilitats

- Com altres característiques de la població, la dispersió i la

varietat han incidit negativament en la difusió i en la

valoració dels elements patrimonials.

Amenaces

- Les actuacions poc respectuoses en els propis elements

patrimonials o en el seu entorn.

- Els actuals inventaris de patrimoni contenen elements de

divers valor, la catalogació d’excessiu nombre d’elements

pot desvirtuar els objectius de protecció d’aquells

elements realment rellevants.

- Comptem amb elements de protecció i catalogació, però

encara són escassos els mitjans de gestió d’aquest

patrimoni.

Fortaleses

- Palau-solità i Plegamans compta amb un patrimoni històric

i arquitectònic rellevant.

- La població, en general, coneix i respecta aquest

patrimoni i reconeix el seu valor.

- Els elements patrimonials poden actuar com a elements

de referència urbana o de protecció de l'entorn.

Oportunitats

- Redactar el catàleg del patrimoni, establint mesures

concretes de protecció per aquells elements més

rellevants del patrimoni.

- Establir la diferència entre els elements patrimonials:

aquells que tenen un valor històric, artístic o arquitectònic

reconegut o a reconèixer i que han de formar part del

catàleg, d’aquells altres edificis, llocs o elements d’interès

patrimonial de menor importància.

- Establir mesures de preservació i limitacions a les

intervencions per a uns i altres.
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LES ACTIVITATS PRODUCTIVES I LA IMPORTÀNCIA DEL

CREIXEMENT TERCIARI

Debilitats

- La imatge excessivament monofuncional (industrial) de

Palau-solità i Plegamans.

- La escasa image del centre com a espai d’acivitats, i poca

oportunitat dels teixits urbans per atracció d’usos no

residencials (a excepció del comerç en posicions molt

determinades)

Amenaces

- La dificultat de canviar la imatge de l’activitat de Palau,

tant pels propis habitants i administradors com per les

empreses i entitats.

Fortaleses

- Representativitat de les àrees industrials.

- Bona accessibilitat i comunicacions.

- Relació amb elements territorials representatius.

Oportunitats

- La renovació de la carretera amb la possible disposició

d’àrees o edificis terciaris.

- Existència d’àrees aptes per a l'especialització terciària,

empresarial i de serveis a les indústries.

- La possible renovació-ampliació del centre, amb la creació

d’un marc més propici per la implantació d’activitats no

residencials: plantes baixes comercials, oficines...
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PLANEJAMENT

URBANÍSTIC.

Debilitats

- Existeix una certa dificultat en la incorporació de la

participació ciutadana en els processos de planejament,

particularment en aquells casos en què les propostes

responen a factors molt diversos.

- Dificultat, per part de l’administració, de comprometre's

amb els resultats de les propostes derivades dels

processos participatius.

Amenaces

- La pròpia complexitat del document pot incidir en un

creixent desinterès en les diverses etapes de la redacció

del POUM.

Fortaleses

- Voluntat de participació, per part d’entitats i particulars.

- L'existència d’una base associativa amb potencial de

participar en el procés de difusió i organitzar discussions

de les propostes, sovint de manera més efectiva que si

actua directament l’ajuntament.

- La presència d’una empresa independent que ha de

canalitzar el procés participactiu d’aquest POUM.

Oportunitats

- El programa de participació presentat per la redacció del

POUM ha de generar un procés de participació que es pot

estendre a altres etapes del planejament o de la seva

execució.

- La voluntat per part de l’Ajuntament, dels redactors del

Pla i de l’equip d’activitats participatives de fomentar la

participació i recollir les opinions dels ciutadans en les

diverses etapes de la redacció del POUM. De fet aquest

DAFO recull les opinions dels participants en la primera

enquesta.
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INTRODUCCIÓ 
 

 

 

El present informe recull els resultats de la enquesta distribuïda a totes les llars del municipi de Palau-

solità i Plegamans.  

 

 

L’objectiu general de l’enquesta és el d’enriquir l’estudi de diagnosi de la realitat del municipi que 

l’equip redactor realitzarà com a pas previ a la redacció d’una proposta de planejament amb les 

aportacions i opinions de la població. 

 

 

Altres objectius a assolir mitjançant la distribució d’un qüestionari autogestionat entre la població són: 

 

- difusió i coneixement del procés participatiu a tota la població, 

 

- extensió i pluralisme de la participació a tota la població, oferint un canal de participació 

que podran utilitzar totes les persones del municipi, 

 

- incrementar les aportacions de la ciutadania a la diagnosi que ha de realitzar l’equip 

redactor. 
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CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 

 

A continuació es mostra la fitxa tècnica de l’estudi de percepció ciutadana i els resultats fruit de 

l’explotació de les dades. 

 

 
 
 
 
 

 
data de realització  

del 22 de Juny al 8 de juliol de 2005.  
 
tipus d’enquesta 

enquesta distribuïda per correu a totes les llars del municipi amb qüestionari 
estructurat i pre-codificat. 
 

àmbit 
municipi de Palau-solità i Plegamans. 
 

univers 
llars del municipi. 
 

 
  

 

Els resultats es presenten en forma de percentatge sobre les respostes vàlides (s’han desestimat les no 

respostes), excepte en aquelles preguntes on la resposta es basa en l’elecció d’una o més opcions.  

 

No s’ha realitzat una selecció de la mostra, sino que tota la població ha tingut oportunitat de donar 

resposta a l’enquesta. 

 

Un cop finalitzat el treball de camp s’han recollit un total de 156 qüestionaris vàlids, el que suposa un 

4,23% del total de llars del municipi, que segons dades de l’Idescat, l’any 2001 era de 3.681 llars.  

 

Les respostes dels qüestionaris han estat posteriorment introduïdes en una base de dades pel seu 

posterior tractament estadístic. 

fitxa tècnica de l’enquesta 
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Perfil de les persones entrevistades 

 

El fet d’adreçar-nos de manera oberta a la població per recollir el seu parer, sense seleccionar una 

mostra representativa de la població, provoca que només ens doni resposta una part de la població, de 

manera que els resultats poden estar esbiaxiats respecte al conjunt de la població. Per aquesta raó 

analitzem prèviament quin és el perfil sociodemogràfic de la població que ha respost el qüestionari. 

 

 

Per a la quota del sexe (2 categories) la distribució dels enquestats ha estat la següent: 

 

 
Número de persones enquestades SEXE 

En nombres absoluts En tant per cent (%) 

Homes 78 51,0 

Dones 75 49,0 

Total 1531 100 

 
 
 
En relació a aquesta variable la distribució de la població de l’enquesta ha estat molt  similar a la de la 

població del municipi, que segons dades de l’Idescat el 2001 era d’un 50,7% d’homes i d’un 49,3% de 

dones. 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 Hi hagut 3 persones que no han volgut donar aquesta dada 
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Pel que fa a l’edat dels entrevistats distribuïdes en quatre categories la distribució dels enquestats ha 

estat diferent a la de la població, veient-se sobrerrepresentades les persones majors de 30 anys 

(sobretot les compreses entre 45 i 64 anys), com  es pot observar en el següent gràfic.  

 
 

Comparativa de l’edat dels entrevistats i de la població del municipi 
 

8,2

32,7

42,9

16,3

40,7

26,3
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9,9
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En relació al nivell d’estudis comprovem que entre la població que ha donat resposta al qüestionari hi 

ha un major percentatge de persones amb un nivell d’estudis universitaris (un 30,1% de les persones 

enquestades) que en la població general (un 8,9% de la població del municipi). 

  

 

Introduïm en aquest apartat el resultat de variables (idioma de l’enquesta, barri de residència i temps 

que fa que viuen al municipi) que ens poden a ajudar a establir el perfil de les persones que han donat 

resposta al qüestionari. 
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Els enquestats han preferit fer de manera indistinta l’enquesta en castellà que en català, ja que gairebé la 

meitat dels entrevistats l’han respost en català i la meitat en castellà. 

 

 

Número de persones enquestades IDIOMA 
En nombres absoluts En tant per cent (%) 

Català 
76 48,7 

Castellà 80 51,3 

Total 153 100 
 
 
 

Pel que fa al barri de residència dels entrevistats comprovem que la major part de les enquestes han 

estat respostes per persones que viuen a la zona Centre, amb diferència respecte la resta de barris. 

 

Número de persones enquestades 
Barri 

En nombres absoluts En tant per cent (%) 

Zona Centre 63 44,4 

Zona Carrer de Dalt-La Pineda 23 16,2 

Zona Montjuïc 8 5,6 

Zona La Sagrera 16 11,3 

Zona Can Riera 3 2,1 

 
Zona Pedra Llarga- Carrer de Baix 13 9,2 

Zona Can Falguera 7 4,9 

Zona El Castell 4 2,8 

Zona Tenda Nova-Can Maiol 5 3,5 

Total 142 100,0 
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Per últim, gairebé la meitat dels entrevistats han manifestat la seva intenció de participar en el procés 

participatiu lligat a la revisió del POUM. 

 

 

Número de persones enquestades VOL 
PARTICIPAR 

EN EL PROCÉS 
PARTICIPATIU? 

En nombres absoluts En tant per cent (%) 

Si 
66 42,3 

No 
90 57,7 

Total 156 100 
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PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA 
 

 

1. 

Model de creixement 
 

Per tal d’establir quina és la posició que adopta la població de Palau-solità i Plegamans respecte la 

necessitat de creixement del municipi s’han introduït dues preguntes al qüestionari:  
 

 

1.1. 

creixement de la població 

 

 

Els enquestats prefereixen un creixement moderat i controlat de la població 

 

Segons els resultats obtinguts, els enquestats prefereixen que la població del municipi pugui augmentar 

encara que de manera moderada i controlada.  En aquest sentit s’han manifestat un 60,8% de les 

persones que han donat resposta al qüestionari.  
 

 

Pregunta 1.1 
Quina és l’opció amb la que esteu més d’acord respecte el creixement de la població? 

% persones enquestades     OPINIÓ RESPECTE EL CREIXEMENT 
DE LA POBLACIÓ  

S’ha de limitar el creixement de la població 34,6 

 
El creixement de la població ha de ser 
moderat i controlat 

60,8 

 
No s’ha de limitar el creixement de la 
població 

4,6 

 
 
 
Cal destacar que, per altra banda, una mica més d’una tercera part dels enquestats pensen que cal 

aplicar mecanismes que limitin el creixement de la població en el futur. 
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1.2. 

creixement urbanístic 

 

 

Els enquestats prefereixen que el poble no creixi urbanísticament 

 

La segona pregunta referida al creixement futur del municipi ens mostra que la població es mostra 

encara més conservadora pel que fa a la possibilitat que els nuclis urbans puguin  crèixer, ja sigui en 

extensió o bé en densitat.  

 

Segons els resultats obtinguts, davant de tres possibles respostes, la majoria dels enquestats prefereixen 

que els barris del municipi no creixin urbanísticament. En aquest sentit s’han manifestat un 60,8% de 

les persones que han donat resposta al qüestionari.  
 

 

Pregunta 1.2 
Quina és l’opció amb la que esteu més d’acord respecte el creixement urbanístic dels barris? 

% persones enquestades OPINIÓ RESPECTE EL CREIXEMENT 
URBANÍSTIC  

 
Els barris haurien de créixer en extensió 
encara que això suposi la pèrdua d’espais 
agrícoles. 

9,5 

 
Els barris haurien de créixer en densitat 
encara que això suposi l’increment del 
nombre d’habitatges. 

25,7 

 
Els barris del municipi no haurien de 
crèixer urbanísticament. 

64,9 
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Cal destacar que, la major part de les persones que opten per un creixement urbanístic dels nuclis 

(25,7% del total d’enquestats), afirmen que aquest ha de ser promovent l’augment de les densitats del 

territori i no tant un creixement en extensió en el mateix. 

 

 

 

2. 

Actuacions urbanístiques 

 

El qüestionari recollia tres preguntes que ens permeten establir quines actuacions urbanístiques són 

desitjables per a una part de la ciutadania i al mateix temps definir quins llocs i espais cal preservar 

davant de futures actuacions.  
 

 

2.1. 

actuacions urbanístiques a desenvolupar en el futur 

 

Convertir la riera en un parc-passeig i urbanitzar i millorar l’aspecte dels carrers, principals actuacions 

de caire urbanístic a desenvolupar 

 

Segons els resultats obtinguts, en un 55,8% i en un 48,7% dels casos, respectivament,  la transformació 

de la riera en un parc passeig i actuacions per urbanitzar i millorar la via publica, són les actuacions 

que els entrevistats prioritzarien sobre altres. 

 
Pregunta 2 
Per millorar la qualitat de vida al poble, quines de les  següents actuacions urbanístiques caldria fer primer? 

% persones enquestades2 PRIORITZACIÓ DE DIFERENTS  
ACTUACIONS URBANÍSTIQUES   

 
Convertir l’espai de la riera en un parc-
passeig.        

55,8 

                                                
2 Els números reflecteixen el percentatge de persones que han assenyalat cada una de les actuacions. Si sumem els parcials 
el total sobrepassa el 100% perquè cada persona podia assenyalar fins a un màxim de dues respostes. 
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Urbanitzar i millorar l’aspecte dels 
carrers.               

48,7 

 
Convertir el centre del poble en zona de 
vianants.     

33,3 

 
Millorar les vies d’accés a la ciutat.    26,9 

 
Millorar i ampliar els parcs i places 
públiques.         

26,9 

 
 

 

 2.2. 

principal espai natural a preservar 

 

 

Els boscos, el Parc de l’Hostal del Fum i la riera, principals espais naturals que cal preservar. 

 

Segons els resultats obtinguts, aquests són els espais anomenats en major mesura pels entrevistats com 

a espais naturals que cal preservar de futures actuacions en el territori. 
 

 
Pregunta 9 
 Quin és el principal espai natural que cal preservar a Palau-solità i Plegamans?   

% persones enquestades  PRIORITZACIÓ DELS ESPAIS NATURALS 
A PRESERVAR  

 
Boscos i zones agrícoles 25,2 

 
Tots els espais naturals en general 20,9 

 
Parc de l'Hostal del Fum 19,4 

 
La Riera 18,7 

 
Gallecs 7,2 
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Altres espais a preservar 8,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3. 

principal element arquitectònic o monumental a preservar 

 

 

Esglèsies, masies i el castell, principal patrimoni monumental que cal preservar. 

 

Segons els resultats obtinguts, aquests són els espais assenyalats en major mesura pels entrevistats com 

a patrimoni monumental del municipi que cal preservar de futures actuacions en el territori. 
 

Pregunta 10 
Quin és el principal element arquitectònic o monumental que cal preservar a  Palau-solità i Plegamans?   

% persones enquestades  PRIORITZACIÓ DELS ELEMENTS 
ARQUITECTÒNICS O MONUMENTALS 

A PRESERVAR  

 
El Castell 29,5 

 
Església de Santa Maria (la romànica) 18,9 

 
Masies i cases antigues 13,6 

 
Església de Santa Magdalena (comanda 
templera) 

10,6 

 
Tots els elements arquitectònics i monumentals 10,6 
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Can Cortès 9,1 

 
Altres elements 7,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
Nous serveis i equipaments 
 
 
 

La demanda de nous serveis i equipaments reclamats pels ciutadans per cobrir les seves necessitats ha 

estat també un dels objectius a copsar mitjançant el treball d’enquestació. En aquest sentit, el 

qüestionari recollia en dues preguntes la demanda dels entrevistats dels serveis o equipaments més 

necessaris en el seu barri de residència i també en el poble. 
 

 

 

3.1. 

servei/equipament més necessari en el meu barri 

 

 

Urbanitzar i asfaltar els carrers, actuacions de millora a la via pública i equipaments culturals, principals 

serveis requerits en els barris 

 

Segons els resultats obtinguts, les actuacions de millora de la via pública i la demanda d’equipaments, 

principalment aquells que puguin tenir a veure amb la cultura i també amb el lleure infantil i juvenil, són 

els serveis i equipaments que major demanda generen en els barris del municipi. 
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Pregunta 3 
Quin creu que és el servei o equipament que fa més falta al seu barri?   

% persones enquestades  SERVEI/EQUIPAMENT NECESSARI  
AL BARRI  

 
Urbanitzar i asfaltar carrers 21,2 

 
Actuacions en la via pública(fanals, clavegueram, mobliari urbà) 14,4 

 
Equipaments culturals i lúdics 11,9 

 
Comerç 9,3 

 
Vigilància i control 8,5 

 
Neteja via pública 8,5 

 
Transport públic 8,5 

 
Arbres i zones verdes 5,9 

 
Altres equipaments 5,1 

 
Serveis sanitaris 4,2 

 
Altres 2,5 
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La següent taula ens permet conèixer quines són les principals demandes en funció del barri de 

residència de les persones que han donat resposta a l’enquesta. D’aquesta manera es pot analitzar barri 

per barri quines són les prioritats en la demanda d’equipaments i serveis a cada territori. 

 
La taula mostra el percentatge de persones que dins de cada barri ha assenyalat cada una de les 

demandes de serveis o equipaments, de manera que la suma dels percentatges de cada columna fa un 

total del cent per cent. 

 
 

SERVEI/EQUIPAMENT NECESSARI AL BARRI  

 
 BARRI DE RESIDÈNCIA 
 SERVEI O 
EQUIPAMENT 
QUE FALTA AL 
BARRI 

Zona 
Centre 

Zona 
Carrer de 
Dalt-La 
Pineda 

Zona 
Montjuïc 

Zona La 
Sagrera 

Zona 
Can 
Riera 

Zona 
Pedra 

Llarga- 
Carrer de 

Baix 
Zona Can 
Falguera 

Zona 
El 

Castell 

Zona 
Tenda 
Nova-
Can 

Maiol 
 

Transport públic 6,4   14,3  22,2 28,6  33,3 
   

Urbanitzar i asfaltar 2,1 57,9 85,7  100,0 11,1 14,3   
   

Equipaments varis 25,5 10,5  7,1  11,1 28,6  66,7 
  

Actuacions via 
pública(fanals, 
clavegueram, 
mobliari urbà) 17,0 5,3 14,3 21,4  22,2  50,0  
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  Vigilància i 
control 14,9     11,1 14,3 50,0  

  
Neteja via pública 8,5 21,1  14,3      

  
Comerç 8,5 5,3  28,6  11,1    

  
Serveis sanitaris 4,3     11,1 14,3   

  
Arbres i zones 
verdes 6,4   14,3      

  
Altres 6,4         

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
 
 
 
 
3.2. 

servei/equipament més necessari en el poble 

 

 

Transport públic i serveis i equipaments sanitaris són els serveis més reclamats pels entrevistats pel 

conjunt del poble. 

 

A partir de les respostes de les persones que han completat el qüestionari sobre la realitat urbanística 

de Palau-solità i Plegamans, en primer lloc el poble hauria de millorar la seva xarxa de transport públic. 

En segon lloc la demanda dels ciutadans pel conjunt del poble es centra en disposar de serveis i 

equipaments sanitaris que cobreixin les necessitats de la població.  En tercer lloc es detecta una 

important demanda de construir una piscina pública pel conjunt del poble. 
 
 
Pregunta 3 
Quin creu que és el servei o equipament que fa més falta en el poble?   

% persones enquestades  SERVEI/EQUIPAMENT NECESSARI  
AL BARRI  

Transport públic 24,8 

Serveis i equipaments sanitaris 23,3 

Piscina municipal 18,8 
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Equipaments culturals (biblioteca, casals,...) 7,5 

Vigilància i control 6,8 

Equipaments de lleure i esportius 6,0 

Actuacions a via pública 4,5 

Altres serveis i equipaments 8,3 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
Habitatge 
 
 

La qüestió de l’habitatge ha estat recollida mitjançant dues preguntes centrades en copsar per un costat 

quin hauria de ser l’objectiu de la política municipal d’habitatge social, i en segon lloc determinar quines 

són les preferències de la població sobre el tipus d’habitatge que s’hauria de promoure en la nova 

construcció. 

 
 

4.1. 

política municipal d’habitatge social 

 

 

Potenciar l’oferta d’habitatges de compra assequible, objectiu desitjable de la futura política municipal 

d’habitatge social 

 

Entre tres possibilitats, gairebé la meitat dels enquestats s’han decantat per assenyalar que la futura 

política municipal relacionada amb la promoció d’habitatge social en el municipi hauria de potenciar una 

oferta assequible d’habitatges de compra, per davant de l’oferta de lloguer. Tot i així aquesta segona 
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opció ha estat assenyalada per un terç dels entrevistats, mentre que gairebé un 17% dels enquestats 

pensa que l’Ajuntament no hauria d’incidir en el mercat de l’habitatge. 
 
 

34,4

48,7

16,9

Potenciar oferta pisos

de lloguer assequible

Potenciar oferta

habitatges de compra

assequible

L'ajuntament no hauria

d'incidir a mercat

d'habitatge

 
 
4.2. 

tipus d’habitatge en nova construcció 

 

 

Cases de tipus unifamiliar, el tipus d’habitatge més desitjat per  la població en la nova construcció 

 

El 57% dels entrevistats creuen que pel municipi la millor opció en la nova construcció són els 

habitatges de tipus unifamiliar. Aquests resultats es contradiuen amb els recollits al punt 1.2. on veiem 

que la principal opció pel que fa al creixement urbanístic era l’opció contrària al que suposa la 

construcció d’aquests tipus d’habitatge. 

 

Analitzant les dades obtingudes amb les dues preguntes, comprovem que les persones que defensen un 

creixement en densitat dels nuclis, també defensen opcions mixtes (edificis i cases unifamiliars) en la 

nova construcció.   

En canvi, el 71,3% de les persones que defensen el no creixement urbanístic del municipi, en aquesta 

pregunta opten per una opció contraria a aquesta filosofia, com és el fet de voler que la nova 

construcció sigui de manera exclusiva, tant al centre com a les urbanitzacions, amb promocions de cases 

unifamiliars, es a dir aquell tipus de construcció que ocupen més territori. 
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57,0

36,4

6,6

Cases unifamiliars a

centre i urbanitzacions

Cases unifamiliars a

urbanitzacions i cases

de pisos a centre

Cases de pisos a

urbanitzacions i a centre

 
 
 

5. 
Mobilitat 
 
 

La mobilitat, la necessitat de desplaçament en el territori, és un element que condiciona diversos 

aspectes de la vida de les persones, i també influeix en l’urbanisme i en la seva planificació. Per aquesta 

raó el qüestionari ha volgut recollir algunes dades sobre hàbits de la població i la seva percepció sobre 

actuacions futures a desenvolupar al respecte. 

 
 

5.1. 

mitjà de desplaçament habitual 

 

El model de mobilitat està basat principalment en l’ús del vehicle privat com a mitjà habitual de 

transport 

 

De la mateixa manera que a la major part de pobles i ciutats de Catalunya, el model de mobilitat de 

Palau-solità i Plegamans està basat ,principalment, en l’ús del vehicle privat com a mitjà habitual de 

transport en els principals desplaçaments de la població: al treball, escola, metge i compres.  
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De les respostes de les persones entrevistades s’extreu que els desplaçaments a treballar,a l’escola, al 

metge o a realitzar compres es realitzen en vehicle privat (cotxe o moto) en un 63,1% dels casos, mentre 

que en un 33,1%  es realitzen a peu. 

 
Pregunta 4 
Quina forma de desplaçament utilitza habitualment per anar a: treballar, a l’escola, a comprar, al metge.   

% persones enquestades  FORMA DE DESPLAÇAMENT HABITUAL 
 

En cotxe 62,1 

A peu 33,1 

En transport públic 3,4 

En moto 1,0 

En bicicleta 0,4 
 

 

La mobilitat de les famílies es mostra condicionada pel lloc de residència 

 

Les famílies que resideixen a les zones urbanitzades al voltant del nucli originari tenen una major 

tendència a utilitzar el transport privat per a gairebé qualsevol tipus de desplaçament.  

 

En aquest fet cal tenir en compte la influència de l’efecte que provoca el fet de no disposar 

sempre dels principals serveis en la mateixa zona de residència, junt amb l’efecte de tenir la feina 

en altres nuclis urbans, aspectes agreujats per la manca de transport públic intern i un transport 

extern que com es veurà posteriorment no cobreix les necessitats de la població. Tot això 

comporta una dependència extraordinària del vehicle privat, que dóna lloc a hàbits de mobilitat 

que són molt difícils de variar encara que es modifiquin les condicions que els han provocat.  

 

 

5.2. 

actuacions per a millorar la mobilitat 
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Potenciar i millorar la xarxa de transport públic interurbà, principal actuació per a millorar la mobilitat 

 

 

Segons els resultats obtinguts els enquestats consideren que la connexió del municipi amb la resta de 

municipis del seu voltant, i sobretot amb Barcelona, és de totes insuficient i no satisfà les necessitats de 

mobilitat obligada de la població ni en capacitat ni en freqüència de pas. Per aquesta raó un 63,2% dels 

enquestats assenyalen com acció prioritària per la millora de la mobilitat actuacions que condueixin a 

millorar la xarxa de transport interurbà. 

 

La inexistència d’una xarxa detransport públic intern també es fa palesa en les respostes dels 

entrevistats, ja que un 20% creuen que la mobilitat hauria de millorar-se creant aquesta xarxa de 

transport públic. 

 

 
 
Pregunta 5 
Per millorar la mobilitat, quina de les següents actuacions caldria fer primer?   

% persones enquestades  ACTUACIONS PER A MILLORAR LA 
MOBILITAT  

Millorar xarxa de transport públic amb municipis 
entorn 63,2 

Crear xarxa de transport públic intern per tot el 
municipi 20,0 

Crear xarxa de carril bici per tot el municipi 7,7 

Facilitar l'ús del vehicle particular 9,0 
 

 
 

 
5.3. 

Aparcament 

 

La meitat dels entrevistats consideren suficient l’espai destinat a aparcament al centre del poble 
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La posició dels entrevistats respecte aquesta qüestió està polaritzada ja que per altra banda un 41,6% 

dels entrevistats consideren que l’espai destinat a aparcament al centre no és suficient per a cobrir les 

necessitats de les persones que es desplacen fins al centre en vehicle privat. 

 
Pregunta 6 
L’espai destinat a aparcament al centre és:   

% persones enquestades  ESPAI DESTINAT A APARCAMENT AL 
CENTRE  

Suficient 52,6 

Insuficient 41,6 

Excessiu 5,8 
 
 
 
6. 
Participació dels ciutadans a la vida associativa i cultural del poble 
 
 

 

En darrer terme el qüestionari ens ha permés copsar l’opinió de la ciutadania respecte a quins poden ser 

els motius que fan que la gent del municipi tingui un baix nivell de participació en la vida associativa i 

cultural del poble. Aquesta és una de les conclusions a les que va arribar una anterior investigació 

realitzada per un grup de treball del Postgrau de participació Ciutadana i Desenvolupament Sostenible 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, gràcies a les aportacions realitzades per diverses persones i 

entitats del municipi. 

 

Les respostes assolides respecte aquesta qüestió ens permeten establir tres tipus de condicionants per 

explicar en part la baixa implicació dels ciutadans.  

 

- Condicionats personals 

- Condicionants estructurals  
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- Condicionants depenents de les institucions i entitats que realitzen l’oferta cultural i associativa 

del municipi 

 

Condicionants personals 

Un 34,7% dels entrevistats consideren que la baixa implicació dels ciutadans de Palau-solità i Plegamans 

es deu principalment a dos aspectes que depenen directament de la disponibilitat dels individus.  

Així, per a un 22% dels entrevistats la manca de temps és la principal causa de la baixa participació dels 

ciutadans. A aquests cal afegir un 12,7% dels enquestats que consideren que participar en qüestions 

relacionades amb la comunitat els fa mandra. 

 

Condicionants estructurals 

Durant els darrers anys, una part de la població arribada a Palau-solità i Plegamans des d’altres 

municipis de Catalunya, encara manté les seves arrels socials i culturals i la seva xarxa de relacions en 

els municipis d’origen. Això provoca, en una part d’aquesta població nouvinguda, una depèndencia del 

lloc d’origen i una manca d’identificació amb el poble i amb el que en ell es fa. Un 22% dels entrevistats 

pensa que aquesta manca d’identificació amb el poble es veu reflectitda també a la vida associativa i 

cultural del poble. 

 

Condicionants depenents de les institucions i entitats que realitzen l’oferta cultural i associativa del 

municipi 

 

Un 43,3% dels entrevistats consideren que la baixa implicació de la ciutadania en les activitats de la 

comunitat tenen una part del seu origen en dos aspectes sobre els que les associacions i les institucions 

públiques poden actuar amb certa facilitat per tal de millorar aquesta situació: 

 

- Un 23,3% dels entrevistats creuen que la gent no participa en aquestes activitats perquè no 

coneixen el que es fa. Això fa pensar en la necessitat de millorar la comunicació institucional i de 

les entitats sobre les activitats que realitzen, de manera que els impactes en la població siguin 

més efectius. 
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- Un 20% dels entrevistats creuen que l’oferta d’activitats de les associacions i d’actes culturals 

no tenen prou interés per a la població, de manera que es podria incidir coneixent què interessa a 

la població per millorar així l’oferta. 

 

 

El següent gràfic  ens mostra les respostes recollides amb aquesta pregunta. 
 
     Pregunta 11 
      Si la gent participa poc a la vida associativa del poble creieu que és per: 
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No coneixen el que es fa
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REVISIÓ DEL POUM DE PALAU-SOLITÀ I 

PLEGAMANS 
 
 
 

PROCÉS PARTICIPATIU 
 

RESULTATS DELS  
        TALLERS PARTICIPATIUS  

 
 
 
 

3 de novembre de 2005 

 
  

 



Espai d’Anàlisi Social, S.L.L. Rambla Guipúscoa, 77-79, Bx.1ª  08020 Barcelona. Tel/Fax. 93 278 19 82 
Web: www.edassll.com,  e-mail: edas@edassll.com 

 

1 

     INDEX 

 

 

1. INTRODUCCIÓ .................................................................................................. 2 

 

2. METODOLOGIA ................................................................................................. 3 

 

3. RESULTATS....................................................................................................... 5 

 

4. AVALUACIÓ DE LES SESSIONS ......................................................................... 18 

 

5. CONCLUSIONS GENERALS................................................................................ 20 

 

ANNEX ............................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 



Espai d’Anàlisi Social, S.L.L. Rambla Guipúscoa, 77-79, Bx.1ª  08020 Barcelona. Tel/Fax. 93 278 19 82 
Web: www.edassll.com,  e-mail: edas@edassll.com 

 

2 

1. INTRODUCCIÓ 

 

 

El procés participatiu per a la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 

de Palau-solità i Plegamans ha plantejat diferents espais i moments participatius. Un 

d’ells ho han estat la realització de tres jornades participatives temàtiques, adreçades a 

la població en general. Aquestes jornades s’han realitzat amb l’objectiu de posar en 

comú els elements de debat i generar opinió, suggeriments i debat respecte a una 

selecció de temes que són objecte del nou planejament.  

 

Tot i que la major part dels temes a debatre estan relacionats entre sí, es va prendre la 

decisió metodològica de fer un tractament separat d’aquells que major relació tenen 

entre ells. D’aquesta manera, s’ha volgut facilitar el treball en grup, intentant 

concentrar la reflexió al voltant d’unes qüestions determinades. Les sessions 

realitzades han estat les següents: 

 

• Habitatge i equipaments (18 d’Octubre, 19:00h) 

• Infrastructures, xarxa viària, mobilitat i activitat econòmica (22 d’Octubre, 

10:30h) 

• Espai agrícola i forestal i patrimoni arquitectònic (24 d’Octubre, 19:00h) 
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2. METODOLOGIA 

 

 

OBJECTIU DE LES SESSIONS DE TREBALL 

 

Les reunions amb la ciutadania estaven pensades per a fomentar el debat i aportar 

idees sobre els grans temes generals que han de ser tractats en la revisió del pla.  

Així doncs, per a participar calia que els participants pensessin en el conjunt del 

poble, intentant deixar de banda els particularismes que poden ser tractats en 

altres espais, sense deixar de banda que possiblement existeixen qüestions de 

caràcter particular que poden tenir una implicació en l’interès general i/o que 

poden ser abordades des de una perspectiva generalista. 

 

DINÀMICA DE LES SESSIONS 

 

Les sessions participatives han estat concebudes com a sessions de treball, en les que, 

en primer lloc, l’equip redactor realitzava una petita introducció als temes a tractar 

explicant aquells aspectes a destacar extrets de l’estudi de diagnosi del municipi. 

 

La dinàmica de treball posterior s’ha basat en el treball en grups entre els que han 

estat distribuïts els participants. En primer lloc, dins de cada grup es separava als 

assistents en parelles, de manera que durant 20/25 minuts podien posar-se d’acord en 

generar propostes que eran anotades en papers post-it i que posteriorment es 

presentaven al grup. Un cop exposades totes les propostes, el grup, amb l’ajut d’un 

tècnic especialitzat en dinàmiques participatives, havia d’escollir per consens un 

nombre màxim de propostes que després eren presentades pel grup al plenari. En 

aquest punt cal recordar que totes les propostes generades durant les sessions 

tenen la mateixa validesa i per aquesta raó serán tramesses a l’equip redactor per 

tal que aquest valori la seva inclusió o no en el redactat inicial del nou pla.  

 

Un cop exposades totes les propostes es demanava als participants que manifestessin 

el seu suport a un màxim de cinc propostes mitjançant cinc adhesius de color.  

L’objectiu d’aquesta votació era obtenir una priorització de les diferents propostes 

presentades, realitzada pels mateixos participants. A més es dóna l’oportunitat a que 
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cada un dels participants exposin de manera individual el seu parer sobre les propostes 

presentades, després d’un període de debat.  

 

ESPAI 

 

 Les sessions s’han realitzat a les instal·lacions de Can Cortés. 

 

PARTICIPANTS 

 

Les diferents sessions han comptat amb l’assistència d’un total de 55 persones. 

D’aquestes persones un total de 51 han participat en almenys una ocasió de manera 

directa en les dinàmiques de treball en grups desenvolupades.  La resta de persones 

només han assistit a la primera part en la que l’equip redactor ha fet una petita 

introducció als temes a debatre i posteriorment han marxat. 
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3. RESULTATS 

 

Aquest punt aplega les propostes consensuades pels diferents grups en cada un dels 

tallers realitzats. Aquestes propostes han estat presentades a tots els participants en 

cada un dels tallers i posteriorment s’ha ofert la possibilitat que de manera individual 

es pogués donar suport a un màxim de cinc de totes les propostes presentades. Com a 

resultat s’ha obtingut un llistat prioritzat del total d’aportacions. 

 

 

3.1. TALLER 1: HABITATGE I EQUIPAMENTS 

 

1. PARTICIPANTS 

 

La sessió ha comptat amb l’assistència d’un total de 32 persones relacionades amb el 

municipi. D’aquestes, un total de 27 han pres part en la dinàmica de treball per grups 

que  s’ha iniciat després de l’exposició inicial de l’equip redactor. 

 

 

2. PROPOSTES  CONSENSUADES  PELS  GRUPS 

 

El treball realitzat en el sí dels tres grups constituits ha donat com a resultat la 

generació de 77 propostes/reflexions/recomanacions. Com a fruit de la dinàmica de 

treball, que persegueix el debat entre els participants per seleccionar d’entre totes les 

aportacions aquelles que són consensuades pel grup, aquest nombre de propostes s’ha 

vist reduït en el plenari a un total de 24 propostes1, que presentem a continuació en 

funció de la priorització individual realitzada en finalitzar la sessió de treball. 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 En aquells casos que les propostes han fet referència a un mateix concepte han estat agrupades en una proposta genèrica. 
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BLOC 1.  HABITATGE 

 

Proposta Nº de vots 

 

Limitació de l’alçada dels edificis en nova construcció 

 Grup 1: Limitació de l’alçada dels edificis, màxim 9 m 

 Grup 2: Habitatge esponjat/escalonat (de diferents tipologies) amb alçada 

màxima de dos plantes més soterrat 

 Grup 3: Limitar alçades a planta baixa +2 i planta baixa + 3 en funció de la zona 

 

18                                          

16            

1 

 

1 

 

Habitatge social en sòl públic, executant la previsió del 20%, 

preferentment a gent jove i gran i fomentar el lloguer 

 

10 

 

 

Mantenir el model de poble 

Grup 2: No volem canviar el model de poble (que sigui amale, amb caliu) 

Grup 2: No a la massificació ni densificació del poble 

 

8 

7 

1 

 

Foment de les energies renovables a la nova construcció 

Grup 1: Prioritzar les construccions amb energies netes en els edificis nous 

Grup 2: Fer normativa, i aplicar-la, que obligui a que l’habitatge de nova 

construcció sigui sostenible i tingui places d’aparcament (aplicar la normativa 

d’energies renovables en la nova construcció) 

 

8 

3 

 

5 

 

Pisos assequibles de propietat i de lloguer  

 

2 
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BLOC 2.  EQUIPAMENTS 

 

Proposta Nº de vots 

Fer diversos equipaments  

Grup 2: Fer els següents equipaments: Biblioteca, espai cultural per a entitats, 

piscina, habilitar  masies com a espais de relació per als barris 

Grup 1: Biblioteca Municipal 

Grup 1: Construir una piscina municipal 

Grup 3: Biblioteca 

Grup 3: Complex esportiu amb piscina municipal 

18 

17 

 

0 

1 

0 

0 

 

Creació d’un parc central en el municipi 

Grup 2: Crear un parc ample entre l’escola de Can Cladelles i el CEIP Palau que 

sigui compatible amb la nova construcció que es planifiqui als voltants 

Grup 3: Eix verd Riera-La Pineda, que travessi tot el poble 

 

17 

13 

 

4 

 

Tenir un centre com a eix comercial i de vianants (voreres 

amples). Centre dinàmic i consolidat 

 

6 

 

 

Residència pública per a la 3a edat 

 

4 

 

Creació d’una Escola de Formació Professional 

 

3 

 

Fer un Pla estratègic d’equipaments en el que es concreti i es 

planifiqui la necessitat d’equipaments a construir en funció del 

creixement del municipi i s’explicitin els terminis previstos de 

construcció (en aquells equipaments que siguin competència de 

l’ajuntament) 

 

3 

Centre cívic i auditori 2 

 

Fer espais verds que es puguin mantenir, junt amb un projecte de 

manteniment 

 

2 

Potenciar zona comercial existent tenint en compte la supressió 

de barreres arquitectòniques 

 

0 
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BLOC 3.    ALTRES 

 

Com a resultat del debat ha sorgit una altra proposta que escapa en certa manera als 

àmbits tractats a la sessió però que s’ha considerat important pel grup que l’ha 

proposat i ha estat inclosa en les propostes presentades en el plenari. 

 

Proposta Nº de vots 

 

Crear un col·lector i adequar el clavegueram  

 

4 
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3.2 TALLER 2: MOBILITAT, XARXA VIARIA I ACTIVITAT 

ECONÒMICA 

 

 

1. PARTICIPANTS 

 

La sessió ha comptat amb l’assistència d’un total de 34 persones relacionades amb el 

municipi, les quals han pres part en la dinàmica de treball per grups que s’ha iniciat 

després de l’exposició inicial de l’equip redactor. 

 

 

2. PROPOSTES  CONSENSUADES  PELS  GRUPS 

 

El treball realitzat en el sí dels tres grups constituits ha donat com a resultat la 

generació de 107 propostes/reflexions/recomanacions. Com a fruit de la dinàmica de 

treball, que persegueix el debat entre els participants per seleccionar d’entre totes les 

aportacions aquelles que són consensuades pel grup, aquest nombre de propostes s’ha 

vist reduït en el plenari a un total de 27 propostes, que presentem a continuació en 

funció de la priorització individual realitzada en finalitzar la sessió de treball. 
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BLOC 1.  INFRASTRUCTURES I XARXA VIÀRIA 

 

Proposta Nº de vots 

 

Comunicar els barris i el centre amb  vials principals2 

Grup1: Interconnexionar els barris amb el centre i entre ells 

Grup2: Comunicar tots els barris urbanitzant-los amb vials principals 

 

17 

 

 

 

Ampliació i modernització de la xarxa de clavegueram 

Grup 2: Dimensionar la xarxa de clavegueram 

Grup 3: Ampliar la xarxa de clavegueram creant una separació entre les aigües 

fecals/brutes i les aigües pluvials 

 

14 

1 

13 

 

Ordenació i jerarquització de les vies urbanes 

Grup 2: Reestructurar els carrers i fer sentit únic en els que calgui 

Grup 3: Ordenació de carrers i vies urbanes, jerarquitzant les vies principals 

sobre les secundàries. Les vies secundàries haurien de ser de prioritat invertida 

(prioritat del vianant sobre el cotxe 

 

13 

6 

7 

 

Crear un nou accés a Can Falguera 

 

11 

 

Peatonitzar alguns carrers del centre i crear zones d’aparcaments 

amb flexibilitat d’horaris, tant en la zona de vianants com en 

l’aparcament 

 

1 

 

Conservació i adeqüació dels camins rurals i forestals perquè no 

es converteixin en pistes de “quads 

 

1 

 

Carrers amb voreres més àmplies i urbanitzats de manera 

“amable” amb el vianant de manera que convidin al passeig. En 

aquests carrers caldria incloure/crear una xarxa de carril-bici 

junt amb un servei de bicicletes comunitàries 

 

1 

                                            
2 Les dues propostes es van unificar en el plenari i es van votar conjuntament 
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BLOC 2. MOBILITAT 

 

Proposta Nº de vots 

 

Potenciar i impulsar la xarxa de transport interurbana 

 

Grup 1: Impulsar transport públic amb Sabadell i Mollet, amb la freqüència 

necessària per els ciutadans del municipi i els treballadors de les zones industrials. 

No cal fer crèixer més el poble per tenir transport públic. 

Grup 3: Enfortir la xarxa de transport entre municipis: Augmentar la freqüència 

dels transports que uneixen amb Sabadell i Granollers. // Que l’autobús de la línia 

Sabadell-Polinyà tingui parada a Palau 

 

24 

 

15 

 

 

9 

 

Reivindicació del ferrocarril 

Grup 1: Volem tren connectat amb rodalies que no interfereixi amb la mobilitat 

del poble 

Grup 2: Connexió a la xarxa general de tren i metro 

Grup 3: Que el plantejament prevegi espais per a la xarxa ferroviària i per a una 

futura estació a la línia de Sta. Perpetua-Mollet 

 

17 

3 

 

4 

10 

 

Adaptar la xarxa viària existent a les normatives d’accessibilitat 

 

5 

 

Més zones blaves vigilades 

 

4 

 

Crear xarxa de transport urbà que uneixi tots els nuclis i 

urbanitzacions 

 

4 

 

Augmentar el parc de places d’aparcament, creant aparcaments 

municipals amb places de pupilatge i de venda per a ús durant un 

temps limitat 

 

2 

 

Aparcaments estratègicament situats 

 

1 
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BLOC 3.  ACTIVITAT ECONÒMICA 

 

Proposta Nº de vots 

 

Promoure el sector terciari (serveis i noves tecnologies) sense 

crear noves zones de polígons. Per a la promoció de Palau com a 

lloc atractiu per a empreses d’aquest tipus s’hauria d’urbanitzar i 

dotar de serveis les zones industrials ja existents. També es 

podria recuperar les antigues masies que es troben a zones 

industrials per a serveis 

 

 

11 

 

Retirar/reconvertir les activitats industrials propera a les zones 

residencials 

Grup 1: Reconvertir la indústria propera a zones residencials (Can Cortés, Avda. 

Navarra...) en activitats econòmiques del sector terciari 

Grup 3: Reconvertir la zona de Can Cortés per a usos terciaris 

Grup 2: Retirar les activitats industrials del centre urbà i ampliar els polígons 

industrials com Palau Industrial 

Grup 2: No posar indústria al costat d’habitatges 

 

11 

9 

0 

 

0 

 

2 

 

Potenciació de l’activitat comercial 

Grup 2: Potenciar zones comercials, definint zones estratègiques comercials 

Grup 3: Potenciar l’activitat comercial al municipi tant en el centre com a les 

urbanitzacions on es podrien crear petits espais per al comerç 

 

3 

3 

0 
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3.3 TALLER 3: ESPAI AGRÍCOLA I FORESTAL I PATRIMONI 

ARQUITECTÒNIC 

 

 

1. PARTICIPANTS 

 

La sessió ha comptat amb l’assistència d’un total de 25 persones relacionades amb el 

municipi que  han pres part en la dinàmica de treball per grups que s’ha iniciat després 

de l’exposició inicial de l’equip redactor. 

 

 

2. PROPOSTES  CONSENSUADES  PELS  GRUPS 

 

El treball realitzat en el sí dels tres grups constituits ha donat com a resultat la 

generació de 64 propostes/reflexions/recomanacions. Com a fruit de la dinàmica de 

treball, que persegueix el debat entre els participants per seleccionar d’entre totes les 

aportacions aquelles que són consensuades pel grup, aquest nombre de propostes s’ha 

vist reduït en el plenari a un total de 21 propostes, que presentem a continuació en 

funció de la priorització individual realitzada en finalitzar la sessió de treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Espai d’Anàlisi Social, S.L.L. Rambla Guipúscoa, 77-79, Bx.1ª  08020 Barcelona. Tel/Fax. 93 278 19 82 
Web: www.edassll.com,  e-mail: edas@edassll.com 

 

14 

BLOC 1. ESPAI AGRÍCOLA I FORESTAL 

 

Proposta Nº de vots 

Manteniment de les àrees agrícoles i forestals que configuren el 

perímetre del poble 

Grup 1: Mantenir un anell de protecció agrícola-forestal que inclogui les existents 

i els radis agrícoles-forestals fins aquest perímetre de protecció que mantingui 

l’idiosincràsia del poble i existeixen degut a torrents, boscos i zones agrícoles, 

delimitant el creixement de les urbanitzacions. (Mantenir un anell de protecció de 

les àrees agricoles-forestals que inclogui els radis que de manera natural ja 

existeixen gràcies a la presència de torrents, boscos i zones agrícoles. Aquesta 

acció, que (de)limitaria el creixement de les urbanitzacions permetria mantenir la 

idiosincràsia del poble). 

Grup 3: Mantenir la forma de “mà oberta” del perímetre del poble, sense deixar 

construir en els espais lliures del mateix. 

22 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

9 

 

Manteniment i adequació de camins rurals 

Grup 2: Manteniment i adequació de camins 

Grup 3: Mantenir la xarxa de camins rurals i forestals tenint cura de preservar els 

elements històrics i respectant els perfils característics del municipi 

 

14 

9 

5 

 

Permetre activitats/usos sostenibles per a permetre la 

supervivència del pagès (recolzament econòmic i recolzament 

moral a la seva tasca) 

 

8 

 

Creació de pulmons verds tenint en compte el clima càlid de 

Palau 

 

6 

 

Mantenir les àrees de Gallecs del terme de Palau amb els seus 

usos agrícoles i forestals 

 

5 

 

Neteja, conservació i protecció “total” del bosc (tenint en compte 

als propietaris, és a dir, oferint-los ajudes i incentius per realitzar 

aquesta tasca) 

 

5 
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Catalogació i protecció de flora i fauna 

 

5 

 

Diferenciar les explotacions agrícoles properes a Gallecs del que 

és el propi parc 

 

5 

 

Protegir els corredors biològics 

 

4 

 

Protecció de la riera, que no es converteixi en un espai “dur” 

 

4 

 

Adequar els usos dels espais agrícoles dins de la zona urbana, de 

manera que siguin compatibles amb la dinàmica urbana 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Espai d’Anàlisi Social, S.L.L. Rambla Guipúscoa, 77-79, Bx.1ª  08020 Barcelona. Tel/Fax. 93 278 19 82 
Web: www.edassll.com,  e-mail: edas@edassll.com 

 

16 

BLOC 2. PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

 

Proposta Nº de vots 

 

Optimitzar els usos de les masies de titularitat privada 

considerades patrimoni, de manera que el seu manteniment sigui 

viable (Exemple: poder dedicar-les a activitats com el turisme 

rural 

 

 

14 

 

Fer servir la informació de la que disposa l’ajuntament (Catàleg 

de la Diputació, fitxes d’inventari de patrimoni arqueològic i 

mapa d’espais de protecció) 

 

 

11 

 

Conservació de les restes romanes creant itineraris històrics i 

arquitectònics, (com a forma de) potenciar el turisme rural 

 

 

5 

 

Donar usos com a serveis públics a les masies de titularitat 

pública 

 

Grup 2: Inventari, estudi, protecció i utilització de les masies com a serveis 

públics 

 

Grup 3: Donar usos públics a les masies de titularitat pública per tal que no 

s’ensorrin 

 

9 

 

4 

 

5 

 

 

Cal preservar la identitat dels nuclis històrics del municipi, 

conservant l’espai agrícola de les seves masies 

 

3 

 

Tenir en compte la llei del patrimoni de 1993 a l’hora de crear el 

POUM, és a dir, redactar els béns mobles i immobles i els espais 

perimetrals d’afectació (arqueològics, arquitectònics, etc) 

 

1 
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BLOC 3.    ALTRES 

 

Com a resultat del debat ha sorgit una altra proposta que escapa en certa manera als 

àmbits tractats a la sessió però que s’ha considerat important pel grup que l’ha 

proposat i ha estat inclosa en les propostes presentades en el plenari. 

 

Proposta Nº de vots 

 

Regular i controlar els nivells de contaminació acústica 

 

4 
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4. AVALUACIÓ DE LES SESSIONS 

 

Tot mecanisme participatiu és un procés en el que tots els agents implicats han 

d’aprendre noves maneres de treballar i relacionar-se per tal de construir quelcom 

plegats. Aquesta vessant educativa del procés suposa també, entre d’altres aspectes, 

un aprenentatge continu sobre la manera d’organitzar i conduir el procés per assolir els 

objectius marcats prèviament. Per aquesta raó copsar la percepció dels participants 

mitjançant mecanismes d’avaluació del procés és un dels elements que cal tenir en 

compte per recollir indicis de la seva qualitat i així poder millorar-lo. 

  

L’objectiu de l’avaluació és determinar aspectes de millora en les dinàmiques 

desenvolupades en aquests processos de participació.  Amb aquesta intenció s’ha 

dissenyat un qüestionari, que complimentat voluntàriament pels participants a 

l’acabament  de cada sessió, ens ha permès avaluar diferents aspectes del procés. 

 

El qüestionari s’ha lliurat per a complimentar a cadascuna de les sessions, i per tant, 

alguns d’ells corresponen a la mateixa persona però, de jornades diferents. Per altra 

banda, també han hagut participants que no l’han complimentat. 

 

La següent taula aplega les valoracions mitjanes assolides per cada un dels aspectes 

avaluats pels participants: 

 

Valoració 

informació 

tècnica 

Valoració 

dinàmica 

de grups 

Valoració 

duració de 

la sessió 

Valoració 

oportunitat 

manifestar 

ideees 

lliurament 

Valoració 

equip 

participació 

Grau de 

satisfacció 

amb la 

participació 

Augment 

de 

l'interés 

pels afers 

públics 

Qüestionaris  
63 63 63 63 59 59 58 

Valoració 
Mitjana 5,68 6,94 5,63 7,98 7,24 6,88 5,97 
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Cal destacar que tots els aspectes valorats pels participants en els tallers participatius 

han assolit una nota mitjana superior als cinc punt. 

 

Entre ells destaquem els següents: 

 

L’aspecte valorat de forma més positiva pels participants han estat el fet que la 

dinàmica realitzada ha permès a tothom manifestar les seves idees, un dels objectius 

que es perseguia en realitzar una dinàmica de grup. En aquest sentit un 93,7% dels 

participants han valorat amb cinc o més punts aquest aspecte. 

 

En segon lloc es manifesta la importància que té per als participants el fet que la 

dinàmica de treball sigui conduïda per un equip de treball extern imparcial davant les 

opinions expressades. 

 

En tercer lloc destaca la valoració de la pròpia dinàmica de treball en grups, que ha 

estat positiva per a un 84,1% dels participants . 
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5. CONCLUSIONS GENERALS 

 

Tot i així, podem reflexionar sobre quins han estat els resultats d’aquest procés fins al 

moment: 

 

A nivell quantitatiu cal destacar que a les tres jornades participatives s’han generat al 

voltant de 248 propostes/reflexions/recomanacions. El debat generat en els 

grups al voltant de les mateixes ha donat com a resultat el consens de 72 propostes 

consensuades que els diferents grups han presentat a la resta de participants per a 

la seva posterior priorització individual. 

 

La realització de les jornades han assolit la mobilització de 55 persones, 51 de les 

quals han participat de manera activa en les dinàmiques de treball dutes a terme. 

 

A nivell qualitatiu, cal remetre’s al contingut de les propostes recollides i de les 

opinions emeses per tots els participants. En aquest sentit cal destacar que tot que 

existeixen veus i posicionaments divergents en tots els temes debatuts, si que hem 

pogut percebre una certa cohesió en alguns aspectes i sobretot en la idea de poble 

que la major part de la gent que ha participat vol: un poble cohesionat socialment i 

urbanísticament, que doni oportunitats per viure-hi i treballar als seus fills, amb serveis 

i equipaments suficients per a la població actual, però preveient també la futura. Al 

mateix temps, no es vol que Palau-solità i Plegamans deixi escapar la seva pròpia 

identitat de poble davant de la pressió de la gran urbs que suposa Barcelona i la seva 

àrea metropolitana, protegint aquells elements naturals i arquitectònics que li donen 

identitat pròpia.  

 

Els següents punts apleguen de manera resumida alguns dels aspectes més importants 

desatacats pels participants a les jornades amb les seves aportacions: 

 

a) Habitatge 

 

La principal preocupació expressada durant les jornades participatives en relació a 

l’habitatge té a veure amb la voluntat que Palau-solità i Plegamans no perdi la 

identitat i l’estètica de poble. En aquest sentit es recullen dues de les propostes 



Espai d’Anàlisi Social, S.L.L. Rambla Guipúscoa, 77-79, Bx.1ª  08020 Barcelona. Tel/Fax. 93 278 19 82 
Web: www.edassll.com,  e-mail: edas@edassll.com 

 

21 

més votades, una que demana la limitació de les alçades en els edificis de nova 

construcció i la segona que demana mantenir el model de poble evitant la 

massificació. 

 

b) Equipaments i serveis 

 

En relació als equipaments, a part de la demanda de diferents equipaments, cal 

destacar una proposta, que si bé no ha estat gaire recolzada en les votacions, 

considerem important tenir en compte ja que reflexiona sobre la necessitat de 

planificar les actuals i futures necessitats d’equipaments mitjançant la redacció d’un 

Pla Estratègic d’Equipaments. 

 

En darrer terme la principal reivindicació pel que fa als serveis municipals s’ha 

centrat en l’ampliació i modernització de la xarxa de clavegueram adaptant-la a la 

nova realitat del municipi. 

 

c) Espais de lleure 

 

En aquest sentit s’ha fet patent la necessitat/oportunitat de crear un parc central 

que pugui servir de nexe entre els diferents nuclis del municipi. 

 

d) Xarxa viària urbana 

 

La principal reivindicació es centra en la millora de la interconnexió dels barris entre 

ells i amb el centre. Aquest aspecte s’hauria de complementar amb una ordenació i 

jerarquització de les vies urbanes, junt amb una posterior especialització de les 

mateixes, potenciant la prioritat invertida en les secundàries i cedint al cotxe les 

principals. 

 

e) Mobilitat  

 

o  Aspectes relacionats amb la mobilitat dels vianants  

Respecte a la qüestió de l’accessibilitat és una qüestió problemàtica en segons 

quines zones del municipi i que cal actuar adaptant els carrers a la 

normativa d’accessibilitat. 
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En relació a la mobilitat en el nucli urbà i més concretament pel que fa a la 

possibilitat de creació d’una futura illa de vianants en el centre hi ha força 

discursos que demanen afavorir la mobilitat dels vianants dins del nucli urbà. 

Aquesta acció permetria recuperar el centre i revitalitzar-lo, tot i que caldria 

aprofundir sobre el grau de prioritat que ha de tenir el vianant sobre el cotxe. 

 

o  Aspectes relacionats amb el transport públic 

Respecte a les propostes relacionades amb el transport públic cal diferenciar entre 

el transport públic urbà i l’interurbà: 

En relació al transport públic urbà les demandes recollides apunten a fer un esforç 

per a la seva creació, ja que la realitat del municipi ha canviat en els darrers anys i 

ara és necessari oferir aquest servei als ciutadans de tots els barris. 

Pel que fa al transport públic interurbà les demandes són més aviat de caràcter 

incrementalista del servei: augment de freqüència de pas, augment de número 

d’autobusos, ampliació d’itineraris o millora de la connexió amb altres ciutats de 

l’entorn.  Destaquen també algunes propostes que plantegen un tractament  

global en clau metropolitana, de manera que es vagi cap a una interconnexió dels 

diferents mitjans de transport. En aquest sentit destaca la demanda de previsió en 

el planejament de la hipotètica futura implantació del tren.  

 

f) Activitat econòmica 

 

En relació a aquest tema la major part de les propostes plantegen la necessitat de 

promoure un canvi en el perfil del teixit empresarial ubicat a Palau, duent a terme 

actuacions que possibilitin una terciarització de les empreses ubicades en el municipi 

i relegant als polígons ja existents les empreses amb activitat industrial. 

 

També en relació a l’activitat econòmica s’ha recollit suggeriments sobre la 

necessitat de potenciar l’activitat comercial en el municipi. En aquest sentit hi ha 

moltes referències a una potenciació del comerç a la zona centre, però també als 

barris. 
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Per últim, tot i que aquest aspecte va ser tractat en el taller dedicat a l’espai 

agrícola i forestal, també s’han recollit diferents reflexions sobre l’activitat agrària, la 

majoria d’elles al voltant de la necessitat d’oferir possibilitats als pagesos per a que 

la seva activitat sigui rendible econòmicament amb la flexibilització dels usos i 

activitats a desenvolupar a les terres i a les masies. Un aspecte a destacar en 

aquest sentit seria la possibilitat de promoure activitats com el turisme rural. 

 

g) Espai agrícola i forestal 

 

En general s’observa una posició proteccionista dels espais agrícoles i forestals i del 

patrimoni arquitectònic. Generalment aquest esperit proteccionista té la seva arrel 

en el fet que aquests espais naturals i monuments són els que mantenen una 

identitat pròpia del municipi, aspecte de gran importància per als participants a les 

jornades participatives.  En relació al patrimoni també destaca la demanda de cercar 

utilitat als elements arquitèctònics, procurant que la despesa de recursos en el seu 

manteniment tingui com a contrapartida algun tipus de profit que permeti la 

viabilitat econòmica del seu manteniment. 
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Espai d’Anàlisi Social, S.L.L. Rambla Guipúscoa, 77-79, Bx.1ª  08020 Barcelona. Tel/Fax. 93 278 19 82 
Web: www.edassll.com,  e-mail: edas@edassll.com 

 

25 

 

 

L’annex recull el total d’aportacions realitzades pels participants en cada un dels grups 

de treball  durant els tres tallers participatius realitzats.   

 

Junt amb les aportacions apareix un quadre en el que s’inclou una petita referència al 

debat suscitat al voltant de les propostes generades, en cas que aquest hagi estat 

rellevant per a assolir o no el consens en el si del grup respecte els aspectes debatuts. 

 

Per últim es refereix si el grup ha arribat a un acord respecte a les propostes 

presentades i si és així s’inclou la proposta final. 
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Taller 1. Grup 1.  

 

Assistents. 

 

Sr. Joan Àlamo 

Sra. Dolores Hernández 

Sr. Miquel Lluch 

Sr. Antoni Martos 

Sr. Ricard Padró 

Sr. Jordi Pascual 

Sr. Mario Pla 

Sr. Antonio Salas 

 

 

Propostes dels assistents. 

 

 

BLOC 1.  HABITATGE 

 

 

Alçada: 

1. Limitar l’alçada dels habitatges a planta baixa i dos pisos. 

2. Limitar l’alçada de tots els edificis a 9 metres. 

 

Debat:  

Posen el límit en 9 metres o en 2 pisos més planta baixa. 

Consens (Si/No): Si 

Proposta de consens portada a plenari:  

Limitació de l’alçada dels edificis, màxim 9 m. 
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Règim de tinència nova construcció 

 

1. Habitatge assequible de compra de 60 a 90 m2. 

2. Habitatge assequible de lloguer pel jovent. 

3. Pisos de lloguer de 60 m2. 

 Debat:  

S’inclinen per fusionar els dos règims de tinença en una sola proposta, 

deixant de banda la mida dels habitatges. Decideixen adreçar-los a tota la 

població en general, tot i que consideren que els joves tenen més difícil 

l’accés a l’habitatge. 

Consens (Si/No): Si 

Proposta de consens portada a plenari:  

Pisos assequibles de propietat i de lloguer. 

 

 

Habitatges sostenibles 

 

1. Prioritzar l’ús d’energies netes en els edificis de nova construcció. 

Debat:  

Es comenta que les energies netes són cares i que els pisos nous de protecció oficial 

compten amb energia tèrmica, però que  no funciona. 

Consens (Si/No): Si 

Proposta de consens portada a plenari:  

 Prioritzar les construccions amb energies netes. 

 

 

Creixement poblacional 

 

1. Limitació del creixement poblacional a uns 19.000-20.000 habitants. 

Debat:  

Encara que hi  ha acord en la limitació del creixement del poble, no hi ha consens  ni 

en la quantitat d’habitants ni en la predicció temporal. 

Consens (Si/No): No 

Proposta de consens portada a plenari:  No es porta a plenari. 
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Zones urbanitzables 

1. No edificar a les zones agrícoles del centre. 

Debat:   

Alguns dels participants mostren la seva disconformitat amb aquesta proposta, perquè 

argumenten que hi ha zones agrícoles que estan molt deixades i poden ser focus de 

possibles inciendis. 

Consens (Si/No): No 

Proposta de consens portada a plenari:  

No es porta a plenari. 

 

 

BLOC 2.  EQUIPAMENTS 

 

Equipaments esportius 

1. Piscina de titularitat pública. 

2. Piscina coberta. 

3. Zona esportiva per a practicar el major nombre d’esports. 

Debat:   

Respecte a la piscina hi ha persones que apunten que la gestió de l’equipament hauria 

de ser portada per una entitat privada. 

Consens (Si/No): Si 

Proposta de consens portada a plenari:  

Construcció d’una piscina municipal. 

 

Equipaments culturals 

1. Centre cívic o espai de trobada per a entitats i associacions(Hotel d’entitats) 

2. Auditori per a activitats diverses (lúdico-culturals) 

3. Biblioteca Municipal 

Debat:   

Decideixen fusionar el centre cívic i l’auditori en una sola proposta. 

Consens (Si/No): Si 

Proposta de consens portada a plenari:  

Construcció d’un centre cívic i auditori. 

Construcció d’una Biblioteca Municipal. 
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Equipaments d’ensenyament 

1. Creació d’una Escola de Formació Professional. 

Debat:  el grup dóna suport unànime a la proposta. 

Consens (Si/No): Si 

Proposta de consens portada a plenari:  

Creació d’una Escola de Formació Professional 

 

 

Espai públic 

1. Augmentar els límits del centre. 

2. Fer un parc aprofitant les zones verdes (riera). 

3. Millorar la interconnexió entre barris. 

Debat:   

Respecte a la primera qüestió, els participants parlen d’ocupar, densificar, “massificar” 

el centre del poble. També parlen que cal expandir el centre però sense que suposi 

una dispersió del mateix, ni una massificació. Aquests arguments contradictoris es 

deixen de banda quan arriben a la conclusió que quan es parla de “centre” no se sap 

realment de quins límits territorials té. 

Consens (Si/No): No. 

Proposta de consens portada a plenari: No es porta a plenari. 

 
ALTRES PROPOSTES INDIRECTAMENT RELACIONADES ALS TEMES DE DEBAT 

 

Serveis municipals 

 

1. Millora de la xarxa de recollida d’aigües residuals, creant un col·lector. 

2. Adequar el clavegueram. 

Debat:   

Les propostes relacionades amb la xarxa de clavegueram han tingut el 

suport del grup i han estat fusionades en una proposta. 

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari: 

Crear un col·lector i adequar el clavegueram. 
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3. Ampliació dels serveis de l’ambulatori (més especialitats) 

Debat:   

El grup dóna suport unànime a la proposta, però no la considera prioritària. 

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari: 

No es porta a plenari. 

 

 

4. Millorar el transport públic urbà i interurbà. 

Debat: aquesta qüestió no es debat. 

Consens (Si/No):  

Propostes de consens portades a plenari: 

 

 

PROPOSTES ESCOLLIDES PER PORTAR A PLENARI GRUP 1 TALLER 

HABITATGE I EQUIPAMENTS 

 

Habitatge: 

• Limitació de l’alçada dels edificis, màxim 9 m 

• Pisos assequibles de propietat i de lloguer  

• Prioritzar les construccions amb energies netes  

 

Equipaments: 

• Construir una piscina municipal 

• Biblioteca Municipal 

• Centre cívic i auditori 

• Creació d’una Escola de Formació Professional 

 

Altres: 

• Crear un col·lector i adequar el clavegueram 
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Taller 1. Grup 2.  

 

Assistents. 

 

Sra. Isabel Valencia 

Sr. Ramón Grifols 

Sr. Àngel Marsal 

Sr. Santi Lumbreras 

Sra. Marga Payola 

Sra. Elena Nájera 

Sr. Francisco Pérez 

Sr. Norbert Froufé 

Sra. Anna Clavera 

Sra. Dolores Puertas 

 

 

 

Propostes dels assistents. 

 

BLOC 1.  HABITATGE 

 

Model de poble: 

 

1. No volem canviar el model del poble. No volem crèixer molt, ni ser com Mollet o 

la Llagosta. 

2. No massificació ni densificació del centre. 

3. Ajuntar barris edificant entre ells. 

4. Tipologia de poble: 

• Eix comercial Avinguda catalunya: Potenciar la zona existent amb voreres més 

amples i zona peatonal. 

• Eix peatonal: Carrerada asfaltada amb bancs i arbres i zona peatonal. 
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Debat: No es va celebrar, tothom estava d’acord amb les propostes. 

Consens: Si. 

Propostes de consens portades a plenari: 

No volem canviar el model de poble (que sigui amale, amb caliu). 

No a la massificació ni densificació del poble. 

 

 

Habitatge social: 

1. Realitzar edificacions amb pisos petits pel jovent. 

Debat: Tothom estava d’acord amb la proposta. 

Consens: Si. 

Propostes de consens portades a plenari: No es va portar a plenari 

 

 

Característiques dels habitatges de nova construcció: 

1. Habitatge de tipus unifamiliars (cases aparellades) baixos + màxim 2 plantes i 

sotacoberta. 

2. Habitatge  plurifamiliars de màxim 3 plantes (Baixos + 2 plantes). 

3. Pisos planta + 2 al centre del poble delimitant la zona entre la carretera i la 

riera. 

4. Edificacions de planta baixa + 2, parking i sostenibles amb el medi ambient 

(aigua, llum , escombreries…). 

5. Habitatges esponjats. 

 

Debat: El grup va insitir molt en la importancia que té l’alçada dels nous habitatges 

per mantenir-se com a poble i no convertir-se en ciutat. 

Consens: Si. 

Propostes de consens portades a plenari: 

Habitatge esponjat/escalonat (de diferents tipologies) amb alçada màxima de dos 

plantes més soterrat. 

Fer normativa, i aplicar-la, que obligui a que l’habitatge de nova construcció sigui 

sostenible i tingui places d’aparcament (aplicar la normativa d’energies renovables en 

la nova construcció). 
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BLOC 2. EQUIPAMENTS  

 

Planificació en la previsió i provisió d’equipaments: 

1. Creixement  d’equipaments paral·lel al creixement de la població (disseny 

estratègic d’equipaments). 

2. Augmentar els equipaments del barris fent una política de previsió en la 

restauració de masies. 

Debat: El grup manifesta que més que parlar d’equipaments concrets, es constata la 

necessitat d’establir un pla que prevegi les necessitats presents i futures d’equipaments 

en el municipi. Un aspecte important d’aquesta planificació ha de ser l’establiment 

concret i per escrit dels terminis previstos per a la construcció de cada un dels 

equipaments.  

Consens: Si 

Propostes de consens portades a plenari: 

Fer un Pla estratègic d’equipaments en el que es concreti i es planifiqui la necessitat 

d’equipaments a construir en funció del creixement del municipi i s’explicitin els 

terminis previstos de construcció (en aquells equipaments que siguin competència de 

l’ajuntament). 

 

 

Equipaments concrets: 

1. Zona pavelló: construcció de la piscina municipal i de la biblioteca pública, es 

una vergonya no tenir-los encara. 

2. Guarderies. 

3. Cinema. 

4. Un centre cultural amb diferents sales per les diverses activitats i associacions 

del poble, seria més funcional. 

5. Ampliació del CAP, el Servei médic es insuficient i falten especialistes d’una 

vegada. 

6. Locals socials pels barris per la joventut i la gent gran. 

7. Residència geriàtrica pública. 

8. Nou ajuntament més funcional. 
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Debat: Es consensua una proposta general sobre equipaments necessaris en el 

municipi. 

Consens: Si 

Propostes de consens portades a plenari: 

Fer els següents equipaments: Biblioteca, espai cultural per a entitats, piscina, habilitar  

masies com a espais de relació per als barris. 

 

 

Espai públic: 

1. Arreglar l’asfalt dels carrers i voreres, complint la normativa per a discapacitats. 

2. Plaçes més humanes no tipus rotondes. 

3. Arreglar el clavegueram a fons. 

4.  Tots els barris amb un espai verd de passeig. 

5. Construcció d’un gran parc que uneixi de baix a dalt els diferents barris i 

urbanitzacions del poble. 

6. Creació d’un parc central en els terrenys d’oportunitat. 

 

Debat: Totes les propostes van ser valorades de manera positiva pels participants, tot 

i que es va prioritzar la necessitat de crear un espai públic verd en el municipi i de fer 

un esforç per la supressió de barreres arquitectòniques, sobretot a la zona comercial. 

Consens: Si. 

Propostes de consens portades a plenari: 

Crear un parc ample entre l’escola de Can Cladelles i el CEIP Palau que sigui 

compatible amb la nova construcció que es planifiqui als voltants. 

Potenciar la zona comercial existent tenint en compte la supressió de barreres 

arquitectòniques 

 

 

ALTRES PROPOSTES QUE NO PERTANYEN ALS TEMES DEL DIA 

 

Mobilitat i transport públic 

• Transport públic modern i actual, continuïtat fins a Sabadell i Mollet. 

• Adecuar carrils bici pels ciclistes. 
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PROPOSTES ESCOLLIDES PER PORTAR A PLENARI GRUP 2 TALLER 

HABITATGE I EQUIPAMENTS 

 

 

Habitatge: 

 

• Habitatge esponjat/escalonat (de diferents tipologies) amb alçada màxima de 

dos plantes més soterrat. 

• No volem canviar el model de poble (que sigui amale, amb caliu). 

• No a la massificació ni densificació del poble. 

• Fer normativa, i aplicar-la, que obligui a que l’habitatge de nova construcció 

sigui sostenible i tingui places d’aparcament (aplicar la normativa d’energies 

renovables en la nova construcció). 

 

Equipaments: 

 

• Fer un Pla estratègic d’equipaments en el que es concreti i es planifiqui la 

necessitat d’equipaments a construir en funció del creixement del municipi i 

s’explicitin els terminis previstos de construcció (en aquells equipaments que 

siguin competència de l’ajuntament). 

• Crear un parc ample entre l’escola de Can Cladelles i el CEIP Palau que sigui 

compatible amb la nova construcció que es planifiqui als voltants. 

• Fer els següents equipaments: Biblioteca, espai cultural per a entitats, piscina, 

habilitar  masies com a espais de relació per als barris. 

• Potenciar zona comercial existent tenint en compte la supressió de barreres 

arquitectòniques. 
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Taller 1. Grup 3.   

 

Assistents. 

Sr. Joan Carol 

Sr. Joaquim Caroz 

Sr. Joan Esteller 

Sr. José Ignacio Gras 

Sr. Àlex Llorca 

Sr. Antonio Maroto 

Sr. Joan Enric Mogas 

Sra. Mercè Pla 

Sra. Balbina Prieto 

Sr. Emili Sapés 

 

 

 

Propostes dels assistents. 

 

 

 

BLOC 1.  HABITATGE 

 

 

Habitatge social: 

1. Pisos socials en terreny públic. 

2. Habitatge de lloguer per a tothom. 

3. Apartaments tutelats per a gent gran. 

4. Habitatge assequible per a joves. 

5. Queremos más pisos de protección oficial para que nuestros hijos no tengan 

que marchar de Palau. 
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Debat:  Es planteja que el sòl que l’ajuntament té per a ús mig, sigui utilitzat per a  

la construcció d’habitatge social. 

 

Consens (Si/No): Tothom coincidia en la necessitat d’habitatge social al municipi, 

sobre tot per a gent gran i joves encara  que donant opció també per a l’habitatge 

de lloguer. 

 

Propostes de consens portades a plenari: 

Habitatge social en sòl públic, executant la previsió del 20%, preferentment a gent 

jove i gran i fomentar el lloguer. 

 

 

Model de poble: 

1. Mantenir el model de poble. Mantenir el concepte (de poble). 

2. Tipologia similar a Caldes:  

• Eix comercial Avinguda Catalunya: carretera més estreta, voreres amples, més passeig. 

• Eix peatonal : Carrerada i Ajuntament. Voreres regulars/amples. 

3. Mantenir les tipologies actuals marcades pel Pla General del 78 i del 88, allà on ja està 

urbanitzat i on es projecti. 

 

Debat: es plantegen les següents posicions: 

A. Mantenir el model de poble significa un poble tranquil, on tothom es coneix, cases 

baixes, etc., és a dir, de poble tradicional. Dins d’aquest model hi h idea de 

mantenir les tipologies que es contemplen en el Pla General del 78 i 88 en les 

zones de nou creixement. 

B. La idea de Palau com a model de poble tradicional ja no és possible perquè  ha 

crescut molt i les necessitats derivades d’aquest creixement són molt diferents, 

ara hi ha uns polígons industrials que no hi caben en un model de poble 

tradicional. 

C. És necessari definir un centre del poble que sigui comercialment dinàmic, amb 

voreres amples, carrers de vianants,etc. 

Consens (Si/No): No es va arribar a un consens en la qüestió de model de poble, 

en que cadascú entenia una cosa diferents però, tots van coincidir en que calia 

estructurar i definir un centre de Palau. 

Proposta de consens portada a plenari:  No es porta a plenari. 
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Alçada (limitació): 

1. Allà on es marca edificar amb planta baixa + 2 alçades o planta baixa + 3 

alçades no afegir-hi ni dúplex, ni àtics, limitant-hi l’alçada reguladora . 

2. Tipologia habitatges: construcció de blocs de pisos de 3-4 alçades en el 

centre del poble. 

3. Planta baixa + 2, alçada màxima. 

 

Debat: Es plantegen dues postures: 

A. Hi havia qui entenia que la limitació d’alçada havia d’anar acompanyada d’una 

concreció de metres perquè s’havien trobat que la gent construïa baix més dues 

plantes i després feien unes golfes i un àtic i aquests es reconvertien en 

habitatges, per tant, calia limitar l’alçada en metres. 

B. Una altra visió és la que entenia que el baix més dues alçades és prou explícit i 

no cal detallar més, perquè a més a més l’alçada també depèn de la zona del 

poble. 

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari: 

Limitar alçades a planta baixa +2 i planta baixa + 3 en funció de la zona. 

 

 

Zones urbanitzables: 

1. No construir en zones inundables ni en torrents. 

 

Debat: Tothom va estar d’acord amb aquesta idea. D’aquesta idea va sortir el fer un 

eix verd que travessés tot Palau de punta a punta i és el que es va dur a plenari. 

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari: 

 Eix verd Riera-La Pineda, que travessi tot el poble. 
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BLOC 2.  EQUIPAMENTS 

 

Terrenys per a equipaments: 

1. La venda de terrenys d’aprofitament mig (10%) a la compra de terrenys 

destinats a equipaments del Pla General del 78 i 88. 

 

Debat:  

Consens (Si/No):  

Propostes de consens portades a plenari: 

 

 

Creixement equipaments: 

1. Creixement d’equipaments paral·lel al creixement de la població. 

Debat: No s’arriba a debatre 

Consens (Si/No):  

Proposta de consens portada a plenari:   

 

 

Equipaments concrets: 

1. Piscina municipal (amb instal·lacions a l’aire lliure: frontó, tennis...) 

2. Residència pública per a la 3a edat 

3. Millores de col·legis de formació professional, per a que els nens que acabin 

l’ESO tinguin la possibilitat d’aprendre un ofici. 

4. Espai esportiu amb piscina municipal. 

5. Biblioteca. 

 

Debat: El grau d’acord és general, tot i que hi ha la proposta relacionada amb la 

creació de centres de formació professional es desestima perquè la seva resolució no 

és competència municipal. 

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari: 

Biblioteca. 

Residència pública per a la 3a edat. 

Complex esportiu amb piscina municipal. 
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Espai públic: 

1. Adequar les voreres a les alçades dels pisos, complint la normativa per a 

discapacitats. 

2. Zones verdes (no descampats). 

3. Convertir carretera en eix urbà i comercial. 

4. Cada espai urbà (barri) amb accés a un espai verd de passeig.  

 

Debat:   Respecte a les qüestions relacionades amb les zones verdes s’’estableixen les 

següents postures:  

A. Necessitat de tenir cura de l’espai públic, sobre tot per al manteniment dels parcs i 

jardins i que les deposicions dels gossos no fossin un problema. 

B. Cada barri que comptés amb un parc o espai verd en condicions 

 

Consens (Si/No): S’arriba al consens amb la necessitat de què hi hagi un projecte de 

manteniment de les zones verdes. Tothom es manifesta d’acord amb la necessitat 

d’ampliar voreres. 

 

Propostes de consens portades a plenari: 

Fer espais verds que es puguin mantenir, junt amb un projecte de manteniment. 

Tenir un centre com a eix comercial i de vianants (voreres amples). Centre dinàmic i 

consolidat. 

 

  

ALTRES PROPOSTES INDIRECTAMENT RELACIONADES ALS TEMES DE DEBAT 

 

Serveis municipals 

 

1. Se han posat papereres amb bosses de plàstic, per facilitar la recollida de la 

brutícia dels gossos, i els amos no les recullen. 

2. Més vigilància policial i més efectiva. 

3. Adequar el clavegueram del municipi a les necessitats actuals i futures del 

poble. 
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PROPOSTES ESCOLLIDES PER PORTAR A PLENARI GRUP 3 TALLER 

HABITATGE I EQUIPAMENTS 

 

Habitatge: 

 

• Habitatge social en sòl públic, executant la previsió del 20%, preferentment a 

gent jove i gran i fomentar el lloguer. 

• Limitar alçades a planta baixa +2 i planta baixa + 3 en funció de la zona. 

 

Equipaments: 

• Biblioteca. 

• Residència pública per a la 3a edat. 

• Fer espais verds que es puguin mantenir, junt amb un projecte de 

manteniment. 

• Eix verd Riera-La Pineda, que travessi tot el poble. 

• Complex esportiu amb piscina municipal. 

• Tenir un centre com a eix comercial i de vianants (voreres amples). Centre 

dinàmic i consolidat. 
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Taller 2. Grup 1.   

 

Assistents. 

Sr. Antonio Salas 

Sra. Balbina Prieto 

Sra. Mercè Pla 

Sr. Antoni Martos 

Sr. Francesc Bilardell 

Sra. Aurora Fernández 

Sr. Joan alamo 

Sra. Marga Payola 

Sr. Joseph boadella 

Sr. Francesc Sagàs 

 

 

 

Propostes dels assistents. 

 

 

BLOC 1. INFRASTRUCTURES I XARXA VIÀRIA 

 

Xarxa urbana de carrers: 

1. Xarxa de comunicació interior amb una anella que comuniqui el centre amb els 

carrers principals dels barris, per exemple: Av. Catalunya, Folch i Torres, Can 

Cortés… 

 

Debat: El grup estaba d’acord amb la proposta però no tenien clar quina institució 

era la responsable de realitzar aquesta interconexió o “ Anella”. 

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari: 

Interconnexionar els barris amb el centre i entre ells. 
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Xarxa viària interurbana: 

1. Carrerada únic sentit conservant els arbres o zona peatonal construïnt una altre 

via. 

2. Nuevo acceso desde la rotonda de la variante a Can falguera. 

Debat:  

Respecte a la segona proposta es va discutir sobre la institució responsable de 

realitzar aquest  possible nou accés, l’Ajuntament o la Generalitat, i van arribar a la 

conclusió que els és indiferent quina administració té que pagar el nou accés però, 

ells al volen. 

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari: 

Crear un nou accés a Can Falguera. 

Conservació i adeqüació dels camins rurals i forestals perquè no es converteixin en 

pistes de “quads”. 

 

 

 

BLOC 2.  MOBILITAT 

 

Transport públic urbà: 

1. Transport públic per dintre de la població, des de el centre del poble fins a les 

urbanitzacions actuals. 

2. Server públic de transport per accés a l’assistencia sanitaria ja sigui local o 

exterior. 

Debat: Tothom es mostra d’acord tot i que finalment no es genera una proposta per a 

dur al plenari 

 

Consens (Si/No):  

Propostes de consens portades a plenari: 
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Transport públic interubà: 

1. Impulsar el transporte público entre Palau y Mollet, Palau y Sabadell. 

2. Recuperar “ El Calderí”. 

3. Hacer llegar cercanías o el “Carrilet” como mínimo hasta Caldes. 

4. A l’hora de valorar la possibilitat de transport públic hauriem d’incorporar tots 

els treballadors  del teixit industrial que el necessitin. “No cal fer creixer més 

palau”. 

Debat:  

La proposta més discutida va ser la recuperació del “Calderi”. El grup no tenia clar si 

les infrastructures ferroviàries estaven contemplades al planejament. Aquest dubte va 

ser subsanat per l’equip redactor. Després de l’explicació de l’arquitecta es va arribar 

a la conclusió de que volien “el Calderí” però que no passesin les vies pel mig del 

poble. 

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari: 

Impulsar transport públic amb Sabadell i Mollet, mb la freqüència necessària per els 

ciutadans del municipi i els treballadors de les zones industrials. No cal fer crèixer més 

el poble per tenir transport públic. 

Tren connectat amb rodalies que no interfereixi amb la mobilitat del poble. 

 

 

Aparcaments: 

1. De densificarse el centro deberían crearse aparcamientos. 

2. Per dinamitzar els comerços del poble és necessari crear un espai de 

aparcament cèntric. 

Debat:  

El grup va estar molt dividit  a l’hora de redactar una proposta definitiva d’aquest bloc. 

Hi havia membres  que deien que no calia aparcament amb un tranport públic suficient 

i altres que encara que hi hagués tranport públic calia aparcament. La discusió va ser 

intensa i no van arribar a un consens. 

Consens (Si/No): No 

Proposta de consens portada a plenari:  No es porta a plenari. 
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Accessibilitat: 

1. Mejorar la accesibilidad de “ La Sagrera”. 

2. Crear más zonas peatonales en el centro con elasticidad de horario. 

3. Adecuar la accesibilidad para las personas con discapacidad, eliminando barreras 

arquitectónicas como árboles en determinadas aceras y pasos en los cruces. 

Debat:  Tothom es va manifestar d’acord amb les propostes presentades i es va 

generar una proposta genèrica sobre la necessitat de complir la normativa 

d’accessibilitat. 

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari: 

Adaptar la xarxa viària existent a les normatives d’accessibilitat. 

Peatonitzar alguns carrers del centre i crear zones d’aparcaments amb flexibilitat 

d’horaris, tant en la zona de vianants com en l’aparcament. 

 

 

 3.  ACTIVITAT ECONÒMICA 

 

Indústria: 

1. Ampliació sól industrial potenciant la zona  Palau Industrial. 

2. No es necesario clasificar nuevas zonas industriales en el municipio hasta que no se 

agoten totalmente la edificación del suelo ya existente ( Can Valls y Gallecs verde). 

3. Impulsar los puestos de trabajo en la industria para los ciudadanos del municipio. 

4. Cambiar la clasificación de las zonas industriales ubicadas en el núcleo residencial 

del pueblo transformándola rn sector terciario, por ejemplo: Can Cortés. 

5. Creació d’un centre de “convencions” amb serveis, oficines, hotel destinat a les 

zones industrials. 

Debat:  

Es va plantejar la necessitat d’ampliar la zona industrial en el municipi però no es va 

generar debat 

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari: 

Reconvertir la indústria propera a zones residencials (Can Cortés, Avda. Navarra...) 

en activitats econòmiques del sector terciari 
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Activitat comercial: 

1. Impulsar los puestos de trabajo en el comercio para los ciudadanos del 

municipio. 

2. Potenciar la zona comercial amb voreres amples i zones peatonals. 

 

Debat: Tothom es va mostrar d’acord, però no es va generar una proposta 

per al plenari 

Consens (Si/No):  

Propostes de consens portades a plenari: 

 

ALTRES PROPOSTES NO DEBATUDES 

• Millorar l’entorn malmés per la construcció de la variant i neteja dels camins 

rurals que en la construcció de aquesta variant han quedat plens de branques i 

arbres morts. 

• Camins rurals adequats al trànsit de bicicletes. 



Espai d’Anàlisi Social, S.L.L. Rambla Guipúscoa, 77-79, Bx.1ª  08020 Barcelona. Tel/Fax. 93 278 19 82 
Web: www.edassll.com,  e-mail: edas@edassll.com 

 

47 

PROPOSTES ESCOLLIDES PER PORTAR A PLENARI GRUP 1 TALLER 

INFRASTRUCTURES, MOBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA 

 

Infrastructures i xarxa viària: 

 

• Interconnexionar els barris amb el centre i entre ells. 

• Conservació i adeqüació dels camins rurals i forestals perquè no es converteixin 

en pistes de “quads”. 

• Crear un nou accés a Can Falguera. 

 

Mobilitat: 

• Impulsar transport públic amb Sabadell i Mollet,a mb la freqüència necessària 

per els ciutadans del municipi i els treballadors de les zones industrials. No cal 

fer crèixer més el poble per tenir transport públic. 

• Tren connectat amb rodalies que no interfereixi amb la mobilitat del poble. 

• Adaptar la xarxa viària existent a les normatives d’accessibilitat. 

• Peatonitzar alguns carrers del centre i crear zones d’aparcaments amb 

flexibilitat d’horaris, tant en la zona de vianants com en l’aparcament. 

 

Activitat econòmica: 

• Reconvertir la indústria propera a zones residencials (Can Cortés, Avda. 

Navarra...) en activitats econòmiques del sector terciari. 
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Taller 2. Grup 2.   

 

Assistents. 

Sra Angela Figueras 

Sr. Joan Enric Mogas 

Sr. Rafael Pérez 

Sr. Angel Marsal 

Sra. Elena Nàjera 

Sra. Mercè Villacampa 

Sr. Abel García 

Sr. Joan Esteller 

Sr. Fernando Arbol 

Sr. Joan Aiguasenosa 

Sr. Joan Navarro 

 

 

Propostes dels assistents. 

 

BLOC 1. INFRASTRUCTURES I XARXA VIÀRIA 

 

Xarxa urbana de carrers: 

1. Potenciar zones públiques: Passeig Verge de Montserrat, Passeig Mestre 

Pere Pou i altres 

2. Millorar la comunicació viària entre els barris 

3. Per l’increment d’habitatges connectar les zones de Can Riera, Can 

Cladellas, Sta. Magdalena, La Sagrera amb la zona centre (ajuntament) i el 

mateix amb la resta de barris 

Debat: Tothom està d’acord que cal millorar la comunicació entre els barris i 

d’aquests amb el centre. 

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari: Comunicar tots els barris 

urbanitzant-los amb vials principals. 
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Xarxa viària interurbana: 

1. Connexió amb Mollet (futur hospital comarcal) 

Debat:  Es plantegen les següents postures: 

A. És planteja la possibilitat d’adequar una petita carretera o pista que hi ha per anar 

de forma més directa cap a l’hospital de Mollet, perquè sinó la volta és 

considerable. 

B. Aquesta carretera travessa Gallecs que és considerada una zona d’especial interès 

natural i pel qual s’ha estat lluitant per conservar, per tant aquesta carretera 

suposaria una agressió i un deteriorament. 

C. Aquesta carretera podria ser d’ús restringit per al veïns que hi viuen i per a la gent 

de Palau. 

D. Calen millorar les connexions amb Mollet però també amb Sabadell que és la 

capital de comarca. A l’hospital també es pot anar allà. 

E. L’ICS té plantejat que l’hospital de referència de Palau sigui a Mollet, però el nou 

hospital no se sap on estarà ubicat. 

Consens (Si/No): No s’arriba consens. 

Propostes de consens portades a plenari: No es porta a plenari 

 

Infrastructures urbanes de serveis: 

1. Soterrament de les estacions transformadores 

2. Soterrament dels serveis de llum, aigua i telefonia  

3. Adequació del calvegueram al creixement (poblacional) i separació de les aigües 

brutes i netes 

4. Solvencia aigües tant residuals com de consum 

Debat:  Posicions: 

A. Soterrament dels serveis i les estacions transformadores pel perill que suposen. 

Aquest tema acaba passant per alt i no se’n parla més. 

B. La necessitat de separació d’aigües pluvials i les netes per després el seu 

aprofitament en el rec de les zones verdes. 

C. En el rec per aspersió es fa servir aigua potable i la no potable és per al rec dels 

arbres. L’opció B no es veu clara per part d’alguns participants donat que es 

planteja que potser cal depuradors, etc. i això no depèn de l’Ajuntament. 

Consens (Si/No):  

Consens sobre la necessitat de dimensionar el clavegueram 

Proposta de consens portada a plenari: Dimensionar la xarxa de clavegueram. 
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BLOC 2.  MOBILITAT 

 

Transport públic urbà: 

0. Interconnexió dels barris preferentment minibusos electrics no 

contaminants, econòmics, sistema “Non stop” (Anglaterra usa method) 

1. Bus o microbús que enllaci el centre amb els barris, tot i que pugui ser 

deficitari (perquè ho són gairebé a tot arreu) 

2. Transport públic intern 

3. Transport públic urbà 

Debat: Posicions: 

A. Cal un bus que comuniqui els diferents barris perquè hi ha molta gent que no té 

cotxe. 

B. Fa temps es va fer una prova pilot amb un bus però no va resultar perquè la gent 

el feia servir i no es va tirar endavant. No hi ha demanda. (Posició defensada pel 

Regidor d’urbanisme?) 

C. La necessitat hi és, i quan es va fer la prova pilot Palau era més petit. Per altra 

banda, la gent utilitza els serveis quan sap que seran estables i primer s’ha de 

normalitzar un servei  no esperar que hi hagi la demanda explícita. 

Consens (Si/No):  No es va arribar a consensuar cap proposta. 

Propostes de consens portades a plenari: No es porta a plenari 

 

Transport públic interubà: 

0. Connexió “carriet” per la riera: Caldes, Palau, Mollet, La Llagosta, Sta. 

Perpetua 

1. Prolongació línia metro de Montacada fins a Palau 

2. Connexió Palau-Sabadell directa i freqüent per tal d’assolir connexions 

hospitalàries, etc. 

3. Prolongació línia ferrocarils Generalitat, de Sabadell a Palau 

4. Construcció línia ferroviaria Calderí 

5. Tren connexionat amb Mollet 

6. Si al tren integrat a la xarxa general 

7. Abans que el tramvia, un bus per costos més reduïts i facilitat d’adaptar 

recorreguts 

8. Potenciar el transport públic amb Sabadell 
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Debat:  

Consens (Si/No):  

Consens en la necessitat de connectar Palau amb la xarxa general de 

transport. 

Propostes de consens portades a plenari: 

Connexió a la xarxa general de tren i metro. 

 

 

Aparcaments: 

1. Zona blava de pagament al centre combinat amb aparcament lliure 

2. Fer aparcaments a l’aire lliure a la zona centre 

Debat: Posicions: 

A. Calen zones blaves al centre de Plau per disuadir l’ús excessiu del cotxe 

B. Si la gent no pot aparcar on ha d’anar a comprar, perquè ha de carregar aleshores 

no es va i se’n va a les grans superfícies. Cal posar zona blava al centre però 

condicionar aparcaments lliures, de no pagament, en zones del voltant. 

C. Una altra opció és zona blava sense pagar amb restricció horària. 

D. Hi ha alguna zona que té espais, que en teoria són verds, però que no els utilitza 

ningú i reconvertir-los en aparcament. 

E. Hi ha una negativa per part d’un dels participants amb la proposta D 

Consens (Si/No): 

No s’arriba a consens sobre si s’ha de posar zones blaves o no. Si que s’arriba a un 

acord respecte la necessitat d’aparcaments estratègicament situats. 

Propostes de consens portades a plenari: 

Més zones blaves vigilades. 

Aparcament estratègicament situats. 

 

 

Circulació carrers: 

1. Avinguda Catalunya en un sol sentit amb aparcament en bateria i zona de 

càrrega i descàrrega 

2. Zones cèntriques per a viananats i circulació restringida amb aparcaments 

propers 

3. Sentit únic de circulació a carrers faciliten l’estacionament i la mobilitat 

4. Control d’accessos per als veïns autoritzats 
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Debat:  

Consens (Si/No): 

Hi ha consens en que s’ha de fer en la mesura del possible carrers d’un sol 

sentit i no de dos com hi ha actualment. 

Propostes de consens portades a plenari: 

Reestructurar els carrers i fer sentit únic en els que calgui. 

 
 

Informació: 

1. Campanyes de mobilitat encaminades a utilitzar menys el cotxe 

Debat: Aquest tema no s’arriba a debatre 

Consens (Si/No): 

Propostes de consens portades a plenari: 

 
 

 

BLOC 3.  ACTIVITAT ECONÒMICA 

 

Indústria: 

1. Ampliar la zona industrial de Palau industrial 

2. Treure activitats industrials del centre del poble 

3. No indústria contaminant, i no industria a prop d’habitatges 

Debat:  

Consens (Si/No):  

Tothom hi està d’acord i és porta proposta al plenari 

Propostes de consens portades a plenari: 

Retirar les ativitats industrials del centre urbà i ampliar els polígons 

industrials com Palau Industrial. 

No posar indústria al costat d’habitatges. 
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Activitat comercial: 

1. Gran centre comercial entre comerciants i ajuntament, iniciativa pública-

privada 

2. Al centre i altres barris, possibilitar l’aprofitament d’espais comuns per fer 

locals baixos de serveis i comerç 

3. Determinar zones comercials per no diseminar el comerç 

4. Reconvertir zones industrials cèntriques amb zones de serveis i comercials 

5. Centralitzar comerç en un sol edifici 

 

Debat:  El debat es centra en els següents aspectes: 

A. Fer un edifici, com a centre comercial però de petit comerciant, tipus 

Baricentro. També amb zona d’oci. 

B. Planificar un centre comercial al poble, a cel obert, aglutinant-les i fer 

zona de vianants si cal. 

C. Que hi hagin botigues de proximitat als diferents barris.  

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari: 

Potenciar zones comercials, definint zones estratègiques comercials. 

 
 

Oci i lleure: 

1. Crear zona d’oci, multicines, etc. 

Debat:  

No es discuteix però quedaria inclòs en l’edifici comercial. 

Consens (Si/No):  

Propostes de consens portades a plenari: 
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PROPOSTES ESCOLLIDES PER PORTAR A PLENARI GRUP 2 TALLER 

INFRASTRUCTURES, MOBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA 

 

 

Infrastructures i xarxa viària: 

 

• Comunicar tots els barris urbanitzant-los amb vials principals. 

• Dimensionar la xarxa de clavegueram. 

 

Mobilitat: 

• Més zones blaves vigilades. 

• Connexió a la xarxa general de tren i metro. 

• Aparcament estratègicament situats. 

• Reestructurar els carrers i fer sentit únic en els que calgui. 

 

Activitat econòmica: 

• Retirar les ativitats industrials del centre urbà i ampliar els polígons industrials 

com Palau Industrial. 

• Potenciar zones comercials, definint zones estratègiques comercials. 

• No posar indústria al costat d’habitatges. 
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Taller 2. Grup 3.   

 

Assistents. 

Sr. Heribert Cunill 

Sr. Jordi Pascual 

Sr. Miquel Lluch 

Sra. Dolores Hernández 

Sr. Javier Sabariego 

Sra. Sílvia Mas 

Sr. Joan Carol 

Sra. Pilar Lillo 

Sr. Jordi Serravinyalñs 

Sra. Aurora Fusté 

 

 

Propostes dels assistents. 

 

 

BLOC 1. INFRASTRUCTURES I XARXA VIÀRIA 

 

Infrastructures urbanes de serveis: 

1. Ampliació i renovació del clavegueram, separant les aigües brutes i netes. 

2. Nou projecte de clavegueram adequat a l’increment demogràfic amb doble 

clavegueram: aigües netes / aigües brutes. 

 

Debat: Tothom està d’acord en que aquesta és una necessitat de Palau, 

més encara quan està creixent 

Consens (Si/No): Si 

Proposta de consens portada a plenari: 

Ampliar la xarxa de clavegueram creant una separació entre les aigües 

fecals/brutes i les aigües pluvials. 
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Xarxa urbana de carrers: 

1. Ordenació dels carrers amb prioritat dels principals. 

2. Carrers secundaris amb prioritat invertida: prioritat del vianant i bicicletes, 

carril bici, camí segur a l’escola. 

3. Tenir xarxa de vials principals per connectar els barris. 

4. Carrerada de sentit únic. 

5. Carrerada: 1 sentit únic amb vial alternatiu. 

Debat:  

 

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari: 

Ordenació de carrers i vies urbanes, jerarquitzant les vies principals sobre les 

secundàries. Les vies secundàries haurien de ser de prioritat invertida 

(prioritat del vianant sobre el cotxe). 

 

Urbanització dels carrers: 

1. Caldria reduir la secció dels carrers ja que és desmesurada. 

2. Fer que als carrers hi hagi un sol costat per aparcar que canviï de manera 

alternativa. D’aquesta manera es podrien fer voreres més amples. 

3. Vials i voreres més àmplies (com a mínim 2 metres) adequades a les noves 

alçades. 

4. Urbanització de la via que convidi més al passeig. 

5. Carril bici 

6. Bicicletes comunitàries. Servei de bicicletes accessibles mitjançant 

pagament que podrien ser agafades/deixades a diferents punts en el 

municipi. 

Debat:  

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari: 

Carrers amb voreres més àmplies i urbanitzats de manera “amable” amb el 

vianant de manera que convidin al passeig. En aquests carrers caldria 

incloure/crear una xarxa de carril-bici junt amb un servei de bicicletes 

comunitàries. 
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BLOC 2.  MOBILITAT 

 

Transport públic urbà: 

1. La xarxa de transport urbà hauria de connectar tots els nuclis del municipi 

amb el centre i entre sí (hauria de tenir forma de 8/infinit). 

2. Crear xarxa de transport local. 

3. Crear xarxa de transport local connectada amb la xarxa metropolitana. 

Debat:  

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari: 

Crear xarxa de transport urbà que uneixi tots els nuclis i urbanitzacions 

 

Transport públic interubà: 

1. Fer arribar l’autobús de Polinyà i creació d’un autobús urbà. 

2. Vialitzar el projecte de ferrocaril amb Mollet o Barcelona. 

3. Millorar la freqüència de la línia que uneix amb Sabadell i amb Granollers. 

4. Fer una xarxa intermunicipal per al transport. 

Debat:  

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari:  

Enfortir la xarxa de transport entre municipis: Augmentar la freqüència dels 

transports que uneixen amb Sabadell i Granollers. // Que l’autobús de la línia 

Sabadell-Polinyà tingui parada a Palau. 

 

FFCC: 

1. Calderí 

2. Preveure espais en funció de les previsions del Pla territorial metropolità 

(Calderí) 

3. Reservar espai per la futura xarxa ferroviaria i estació. 

Debat:  

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari:  

Que el plantejament prevegi espais per a la xarxa ferroviària i per a una futura 

estació a la línia de Sta. Perpetua-Mollet (Calderí) 

 



Espai d’Anàlisi Social, S.L.L. Rambla Guipúscoa, 77-79, Bx.1ª  08020 Barcelona. Tel/Fax. 93 278 19 82 
Web: www.edassll.com,  e-mail: edas@edassll.com 

 

58 

Aparcaments: 

1. Aprofitar equipaments i carrers amples per fer aparcaments municipals. Una 

part de les places haurien de ser de pupilatge i una part hauria de ser de 

venda per un període d’anys limitat. 

2. Cal preveure que cada promoció d’habitatges tingui el doble de places 

d’aparcament. 

3. Creació de nous aparcaments. 

4. Obligar que els nous habitatges es facin amb pàrquings. 

Debat:  

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari: 

Augmentar el parc de places d’aparcament, creant aparcaments municipals 

amb places de pupilatge i de venda per a ús durant un temps limitat. 

 

 

 

 

BLOC 3.  ACTIVITAT ECONÒMICA 

 

 

Reconversió zona Can Cortés: 

 

1. Facilitar la transformació d’usos de Can Cortés. 

2. Canviar la qualificació industrial dels terrenys del centre. 

 

Debat: Les propostes són agrupades en una unitària.  

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari:  

Reconvertir la zona de Can Cortés per a usos terciaris. 
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Promoció del sector terciari: 

1. Promoure la dinamització d’empreses de serveis (oficines i serveis) per a 

millorar la qualitat de vida del municipi, atraient un major poder adquisitiu. 

2. Centre del poble amb empreses del sector terciari amb comerç (punt de 

venda). 

3. Potenciar serveis terciaris al municipi. 

4. Millora de les zones industrials actuals, no construcció de noves zones 

industrials. 

5. Urbanitzar zones industrials actuals per atraure empreses d’alt valor afegit. 

Fer un parc tecnològic sense augmentar l’espai actual destinat a zona 

industrial. 

6. Recuperar masies actualment en zones industrials, per a serveis a les zones 

d’activitat econòmica. 

Debat: Les propostes són agrupades en una unitària.  

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari:  

Promoure el sector terciari (serveis i noves tecnologies) sense crear noves zones de 

polígons. Per a la promoció de Palau com a lloc atractiu per a empreses d’aquest tipus 

s’hauria d’urbanitzar i dotar de serveis les zones industrials ja existents. També es 

podria recuperar les antigues masies que es troben a zones industrials per a serveis. 

 

 

Prohibició de les industries contaminants: 

 

1. No a les indústries contaminants. 

2. No permetre indústries contaminants i molestes. 

Debat: Tot i que la normativa ja ho recull, el grup vol insistir en aquest punt que 

considera molt important.  

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari:  

No es porta a plenari 
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Activitat comercial: 

1. Definició del centre urbà per a vianants i comercial. Carrers per a vianants 

(peatonals). 

2. Promoure un centre del poble per més comerços i més zones de vianants = 

més qualitat de vida. 

3. Potenciar el comerç reservant espai comercial per cada promoció 

urbanística, amb diferent percentatge segons la zona, de manera que tingui 

major percentatge a la zona del centre i de la carretera. 

4. Cal facilitar la creació de petit comerç a les urbanitzacions. 

5. Ampliar el centre del poble pel petit comerç. 

6. Potenciar comerços als barris. 

 

Debat: Les propostes són agrupades en una unitària.  

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari:  

Potenciar l’activitat comercial al municipi tant en el centre com a les urbanitzacions, on 

es podrien crear petits espais per al comerç. 
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PROPOSTES ESCOLLIDES PER PORTAR A PLENARI GRUP 3 TALLER 

INFRASTRUCTURES, MOBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA 

 

Infrastructures i xarxa viària: 

 

• Ordenació de carrers i vies urbanes, jerarquitzant les vies principals sobre les 

secundàries. Les vies secundàries haurien de ser de prioritat invertida (prioritat 

del vianant sobre el cotxe). 

• Carrers amb voreres més àmplies i urbanitzats de manera “amable” amb el 

vianant de manera que convidin al passeig. En aquests carrers caldria 

incloure/crear una xarxa de carril-bici junt amb un servei de bicicletes 

comunitàries. 

• Ampliar la xarxa de clavegueram creant una separació entre les aigües 

fecals/brutes i les aigües pluvials. 

 

Mobilitat: 

• Enfortir la xarxa de transport entre municipis: Augmentar la freqüència dels 

transports que uneixen amb Sabadell i Granollers. // Que l’autobús de la línia 

Sabadell-Polinyà tingui parada a Palau. 

• Crear xarxa de transport urbà que uneixi tots els nuclis i urbanitzacions. 

• Que el plantejament prevegi espais per a la xarxa ferroviària i per a una futura 

estació a la línia de Sta. Perpetua-Mollet. 

• Augmentar el parc de places d’aparcament, creant aparcaments municipals amb 

places de pupilatge i de venda per a ús durant un temps limitat. 

 

Activitat econòmica: 

• Reconvertir la zona de Can Cortés per a usos terciaris. 

• Promoure el sector terciari (serveis i noves tecnologies) sense crear noves 

zones de polígons. Per la promoció de Palau com a lloc atractiu per a empreses 

d’aquest tipus s’hauria d’urbanitzar i dotar de serveis les zones industrials ja 

existents. També es podria recuperar les antigues masies que es troben a 

zones industrials per a serveis. 

• Potenciar l’activitat comercial al municipi tant en el centre com a les 

urbanitzacions on es podrien crear petits espais per al comerç. 
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Taller 3. Grup 1. 

 

Assistents. 

Sra. Mercè Pla 

Sr. Angel Marsal 

Sra. Aurora Fusté 

Sr. Joan Alamo 

Sr. Joan Enric Mogas 

Sra. Pilar Lillo 

Sr. Santi Lumbreras 

Sr. Joan Navarro 

 

 

 

Propostes dels assistents.  

 

BLOC 1. ESPAI AGRÍCOLA I FORESTAL 

 

Zones agrícoles 

1. Potenciar l’ús de l’espai agrícola per a cultius de valor afegit  i de qualitat. 

D’aquesta manera Palau ès referència agrícola del Vallès. 

2. Mantenir un anell de protecció agrícola-forestal qui inclogui les existents i uns 

radis fins al perímetre de protecció que mantinguin l’indosincràcia del poble i 

que de forma natural ja existeixen degut als torrents. 

 

Debat: 

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari: 

Mantenir un anell de protecció agrícola-forestal que inclogui les existents i els radis 

agrícoles-forestals fins aquest perímetre de protecció que mantingui l’idiosincràsia del 

poble i existeixen degut a torrents, boscos i zones agrícoles, delimitant el creixement 

de les urbanitzacions.  
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Zones forestals 

1. Protegir els corredors biològics. 

2. Àrea Gallecs de Palau que es mantingui dintre (dels usos) del Parc de Gallecs. 

3. No sobrepassar l’alçada de les serralades amb els edificis. 

4.  Mantenir nets els boscos públics. 

Debat: 

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari: 

Protegir els corredors biològics. 

Mantenir les àrees de Gallecs del terme de Palau, amb els seus usos agrícoles i 

forestals. 

 

Espais verds 

1. Adequar la riera com a passeig. 

Debat:  

Consens (Si/No):  

Propostes de consens portades a plenari:   

 

 

BLOC. 2 PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. 

1. Tenir en compte la llei de patrimoni a l’hora de crear el POUM (anex 1 de l’àntic 

pla general). 

2. Fer servir l’informació facilitada a l’Ajuntament de les fitxes d’inventori i mapa 

arqueològic a la Generalitat , per protegir el patrimoni de Palau ( Font de San 

Roc, Can Mayol, Forn del vidre,Hostal del Fum) i el seu entorn. 

 

Debat: Tothom estava d’acord amb les propostes 

Consens (Si/No):  

Propostes de consens portades a plenari 

Fer servir la informació de la que disposa l’ajuntament (Catàleg de la Diputació, fitxes 

d’inventari de patrimoni arqueològic i mapa d’espais de protecció). 

Tenir en compte la llei del patrimoni de 1993 a l’hora de crear el POUM, és a dir, 

redactar els béns mobles i immobles i els espais perimetrals d’afectació (arqueològics, 

arquitectònics, etc.). 
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ALTRES PROPOSTES NO PORTADES A DEBAT 

 

• Potenciar turisme rural. 

• Promocionar circuits culturals de visita al patrimoni. 

 

 

PROPOSTES ESCOLLIDES PER PORTAR A PLENARI GRUP 1 TALLER 

ESPAI AGRÍCOLA I FORESTAL I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

 

Espai agrícola i forestal: 

• Mantenir un anell de protecció agrícola-forestal que inclogui les existents i els 

radis agrícoles-forestals fins aquest perímetre de protecció que mantingui 

l’idiosincràsia del poble i existeixen degut a torrents, boscos i zones agrícoles, 

delimitant el creixement de les urbanitzacions. (Mantenir un anell de protecció 

de les àrees agricoles-forestals que inclogui els radis que de manera natural ja 

existeixen gràcies a la presència de torrents, boscos i zones agrícoles. Aquesta 

acció, que (de)limitaria el creixement de les urbanitzacions permetria mantenir 

la idiosincràsia del poble). 

• Protegir els corredors biològics. 

• Mantenir les àrees de Gallecs del terme de Palau amb els seus usos agrícoles i 

forestals. 

 

Patrimoni arquitectònic: 

• Fer servir la informació de la que disposa l’ajuntament (Catàleg de la Diputació, 

fitxes d’inventari de patrimoni arqueològic i mapa d’espais de protecció). 

• Tenir en compte la llei del patrimoni de 1993 a l’hora de crear el POUM, és a 

dir, redactar els béns mobles i immobles i els espais perimetrals d’afectació 

(arqueològics, arquitectònics, etc.). 
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Taller 3. Grup 2.   

 

Assistents. 

Sra. Ana Clavera 

Sra. Elena Nàjera 

Sr. Jordi Pascual 

Sr. Mario Pla 

Sra. Balbina Prieto 

Sra. Dolores Puertas 

Sr. Antonio Salas 

Sr. Jordi Vila 

 

Propostes dels assistents.  

 

BLOC 1. ESPAI AGRÍCOLA I FORESTAL 

 

Zones forestals: 

1. Les zones forestals de dimensions relatives han de disposar de tallafocs. 

2. Mantenir les zones forestals netes d’arbres morts i matolls. 

3. Protecció total i responsable dels boscos existents. 

4. Incentius i ajudes per als propietaris de boscos. 

5. Conservació del màxim percentatge de zones forestals. 

6. Reglament sancionador per a la protecció del bosc. 

7. Mantenir les zones agrícoles netes i cultivades adequadament. 

8. Convertir les zones agrícoles amb un cert grau d’abandonament en zones 

forestals. 

Debat: el grup va discutir sobre la necessitat de sancionar a aquells que no 

respecten els boscos, els qui hi abandonen deixalles, runa o els qui s’hi 

passegen amb les motos. 

Consens (Si/No): Sí 

Propostes de consens portades a plenari: 

Neteja, conservació i protecció “total” del bosc. 
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Camins: 

1. Manteniment dels camins per al gaudi dels caminants. 

2. Adequació dels camins forestals per als vianants, creant itineraris de natura. 

Debat: decideixen agrupar les dues propostes en una de sola. 

Consens (Si/No): Sí 

Proposta de consens portada a plenari: 

Manteniment i adequació de camins. 

 

Espais verds: 

4. Insistir en el passadís verd que uneixi Can Cladelles, el polisportiu i l’espai al 

costat de la Rambla del Sol. 

5. Creació de pulmons verds al centre del poble evitant les places dures i 

tenint en compte la climatologia calorosa de Palau a l’estiu. 

6. Connectar els barris amb un parc central que uneixi les diferents 

urbanitzacions i el poble de dalt a baix. 

7. Remodelar l’espai de la riera i les zones inundables. 

8. Respectar l’espai de la riera i els aiguamolls quan hi passi el tren que doni 

servei a Caldes, Palau, Santa Perpètua, Mollet i els polígons.  

Debat: hi ha consens respecte a la necessitat de crear parcs i pulmons 

verds dins del poble, així com de protegir la riera. 

Consens (Si/No): Sí 

Propostes de consens portades a plenari: 

Creació de pulmons verds tenint en compte el clima càlid de Palau.  

Protecció de la riera, que no es converteixi en un espai “dur”. 

 

 

Flora i fauna: 

1. Estudi de la flora i la fauna de Palau. 

2. Catalogació dels arbres del municipi. 

Debat: després de citar l’arribada del mosquit tigre i de preguntar-se si es 

protegeixen els nius de les orenetes decideixen agrupar les dues propostes 

en una de sola. 

Consens (Si/No): Sí 

Proposta de consens portada a plenari: 

Catalogació i protecció de flora i fauna. 
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Contaminació acústica: 

1. Fer estudis sobre la contaminació acústica dels diferents barris. 

2. Controlar el soroll de cotxes, motos i indústries properes als habitatges. 

3. Controlar els decibels en els espais públics durant les Festes de Palau. 

 

Debat: acorden resumir la informació en una sola proposta.  

Consens (Si/No): Sí 

Proposta de consens portada a plenari: 

Regular i controlar els nivells de contaminació acústica. 

 

 

 

BLOC 2.  PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

 

Masies: 

1. Reutilització de totes les masies aprofitables per a equipaments, etc. 

2. Protecció especial de les masies amb un mínim de conservació. 

3. Inventari de les masies, revisió de la seva situació. 

Debat: decideixen agrupar les tres propostes en una de sola. 

Consens (Si/No): Sí 

Propostes de consens portades a plenari: 

Inventari, estudi, protecció i utilització de les masies com a serveis públics. 

 

 

Restes romanes i patrimoni històric: 

1. Potenciar el turisme rural a les masies de la perifèria. 

2. Conservar les restes romanes. 

3. Crear itineraris històrics pel poble. 

4. Conservar els cascs antics dels diversos nuclis del poble. 

 

Debat: decideixen agrupar les quatre propostes en una de sola. 

Consens (Si/No): Sí 

Propostes de consens portades a plenari: 

Conservar les restes romanes creant itineraris històrics i arquitectònics, així 

com potenciar el turisme rural. 



Espai d’Anàlisi Social, S.L.L. Rambla Guipúscoa, 77-79, Bx.1ª  08020 Barcelona. Tel/Fax. 93 278 19 82 
Web: www.edassll.com,  e-mail: edas@edassll.com 

 

68 

PROPOSTES ESCOLLIDES PER PORTAR A PLENARI GRUP 2 TALLER 

ESPAI AGRÍCOLA I FORESTAL I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

 

 

Espai agrícola i forestal: 

 

• Manteniment i adequació de camins. 

• Neteja, conservació i protecció “total” del bosc. 

• Creació de pulmons verds tenint en compte el clima càlid de Palau. 

• Protecció de la riera, que no es converteixi en un espai “dur”. 

• Catalogació i protecció de flora i fauna. 

• Regular i controlar els nivells de contaminació acústica. 

 

Patrimoni arquitectònic: 

• Inventari, estudi, protecció i utilització de les masies com a serveis públics. 

• Conservar les restes romanes creant itineraris històrics i arquitectònics, així com 

potenciar el turisme rural. 
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Taller 3. Grup 3.   

 

Assistents. 

Sra. Eulàlia Soley 

Sr. Tomàs Castells 

Sr. Josep Cuyàs 

Sr. Miquel Lluch 

Sra. Joan Carol 

Sr. Ricard Padró 

Sr. Jordi Serravinyals 

Sr. Joan Esteller 

Sra. Dolors Oromí 

 

Propostes dels assistents.  

 

BLOC 1. ESPAI AGRÍCOLA I FORESTAL 

 

Espais agrícoles en zona rural: 

1. No té res a veure l’espai de Gallecs amb les explotacions agrícoles existents, 

les quals es mantenen des de fa anys per la seva viabilitat. 

2. L’espai agrícola i natural de Gallecs, no té res a veure, ni econòmicament, ni 

social, ni tècnica, amb les explotacions agràries que ocupen l’espai rural de 

Palau. Pot haver-hi col·laboració, però no assimilació. 

3. Els espais rurals de Palau han estat regulats per la normativa municipal i així 

s’han mantingut fins ara. L’Ajuntament ha de continuar amb el nou POUM 

regulant aquests espais, sense deixar que siguin regulats des de fora, ja 

que sovint els interessos externs són diferents dels municipals. 

Debat: el grup es mostra d’acord amb la necessitat de diferenciar el Parc de Gallecs 

de les explotacions agràries que es trobin en els seus límits i a l’entorn. 

Consens (Si/No): Sí 

Propostes de consens portades a plenari: 

Diferenciar les explotacions agrícoles properes a Gallecs del que és el propi parc. 
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Espais agrícoles/forestals en zona urbana: 

1. Cal permetre la viabilitat econòmica d’aquests espais agraris i forestal 

perquè no s’ho carregui tot el propietari. 

2. Cal racionalitzar l’espai agrícola dintre del teixit urbà (es millor tenir un bosc 

d’una hectàrea que un de dues hectàrees si aquest segon no es pot 

mantenir) 

3. Els espais agrícoles i finques d’explotació agrària situats al mig de les zones 

urbanes caldria que s’acabessin d’urbanitzar per evitar molèsties als 

habitants i, d’altra banda, facilitar les tasques agrícoles. 

4. Preservar el màxim d’espais agrícoles forestals evitant aïllar-los al mig de 

zones urbanes. Protegir aquests espais de futures urbanitzacions. 

 

Debat: 

El debat s’ha centrat en com fer compatibles els espais agrícole/forestals que es troben 

en zona urbana. Per una banda es demana oferir la possibilitat als propietaris 

d’explotar aquests espais de manera que siguin productius i que el mantenir-los sigui 

econòmicament viable. Al mateix temps es demanen mesures adreçades a protegir 

aquests espais d’usos no desitjables (motocross, futbol,...) per part de la ciutadania. 

Consens (Si/No): Sí 

Propostes de consens portades a plenari: 

Adequar els usos dels espais agrícoles dins de la zona urbana, de manera que siguin 

compatibles amb la dinàmica urbana. 

 

 

Espais agricoles com a límits de l’espai urbà: 

1. Aprofitar totes les entrades agrícoles que es produeixen al perímetre per 

l’aprofitament com a zones verdes i de qualitat de vida. 

Debat:  

Consens (Si/No): Sí 

Propostes de consens portades a plenari: 

Mantenir la forma de “mà oberta” del perímetre del poble, sense deixar 

construir en els espais lliures del mateix. 
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Protegir l’espai agrícola i forestal = protegir al pagès 

1. Cal protegir els espais rurals ja que tenen una funció social i mediambiental que 

beneficia a tota la població. Per això cal permetre la seva sostenibilitat incentivant 

l’escassa població que hi viu i les activitats que realitza, ja que no es pot esperar que 

es faci tot amb diners públics. 

2. Els espais rurals del poble s’han generat gràcies a l’acció humana, agrícola, ramadera i 

forestal. Només si es facilita aquesta acció es podran seguir mantenint. 

3. Els espais rurals són gestionats avui per persones. Si aquestes persones no es 

guanyen la vida i no tenen cap al·licient per viure-hi, aquests espais s’abandonaran i 

es degradaran. 

4. Si a les persones que viuen i gestionen l’espai rural no se’ls ajuda moralment i 

econòmica, deixaran de mantenir aquest espai que beneficia a tot el poble 

5. Davant d’una disminució dels ingressos agraris i de les subvencions, cal permetre usos 

alternatius compatibles, per mantenir la sostenibilitat de les explotacions agràries. 

6. Les màximes ajudes possibles als pagesos per al manteniment de l’espai agrícola i 

forestal. “Model de jaridneria autosuficient”. 

 

Debat:  

Consens (Si/No): Sí 

Proposta de consens portada a plenari: 

Permetre activitats/usos sostenibles per a permetre la supervivència del 

pagès (recolzament econòmic i recolzament moral a la seva tasca). 

 

 

Espais verds: 

1. Conservar l’ “illa verda” al voltant de la riera com un gran pulmó verd. Ex: 

Terrassa. 

 

Debat: Aquesta proposta no s’arriba a debatre 

Consens (Si/No):  

Propostes de consens portades a plenari: 
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BLOC 2.  PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

 

Xarxa de camins rurals i conservació de patrimoni: 

1. Mantenir la xarxa de camins forestals, adjuntant un pla de manteniment dels 

mateixos. 

2. Lligar la xarxa de camins amb elements patrimonials per facilitar-ne l’accés. 

3. Les noves urbanitzacions han de respectar els perfils característics del municipi. Per 

exemple, un carrer no ha de trencar la línia del Rec Gran. Cal jugar amb els 

desnivells i l’entorn existent. 

4. Conservar/preservar/restaurar els elements històrics característics com la Via 

Augusta romana darrera de la Masia Pilufo, Rec Gran, molí... 

 

Debat: acorden resumir la informació en una sola proposta.  

Consens (Si/No): Sí 

Proposta de consens portada a plenari: 

Mantenir la xarxa de camins rurals i forestals tenint cura de preservar els 

elements històrics i respectant els perfils característics del municipi. 

 

 

Masies de titularitat privada: 

1. Cal donar viabilitat econòmica a les masies per poder-les conservar, 

permetent el Turisme rural, l’agroturisme i altres iniciatives públiques i 

privades. 

2. Flexibilitar el sostre edificable perquè es pugui adequar a les variacions 

familiars (S’ha de permetre que a les masies protegides, o no, es puguin fer 

modificacions raonables, com per exemple a Can Sardà). 

Debat:  

Consens (Si/No): Sí 

Propostes de consens portades a plenari: 

Optimitzar els usos de les masies de titularitat privada considerades 

patrimoni, de manera que el seu manteniment sigui viable (Exemple: 

poder dedicar-les a activitats com el turisme rural). 
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Masies de titularitat pública: 

 

1. Conservar/restaurar per a ús públic totes les masies en desús del poble 

(Can falguera, Can Riera, Boada Vell, Can Planes,...). 

2. A les masies cal fomentar espais d’equipaments de caire rural, escoles de 

natura, i altres usis. 

Debat:  

Consens (Si/No): Sí 

Propostes de consens portades a plenari: 

Donar usos públics a les masies de titularitat pública per tal que no 

s’ensorrin. 

 

 

Patrimoni històric: 

1. Catalogar només les edificacions que realment tinguin interés/ús. 

2. Cal preservar la identitat dels nuclis històrics del municipi: carrer de Dalt, 

carrer de Baix, carrer Hostal, Cases Noves, Santa Magdalena, Sagrera. 

3. Conservació dins l’espai agrícola de les masies i dins del poble dels nuclis 

antics actuals, per donar personalitat i identitat al poble i als barris. 

 

Debat:  

Consens (Si/No): Si 

Propostes de consens portades a plenari: 

Cal preservar la identitat dels nuclis històrics del municipi, conservant 

l’espai agrícola de les seves masies. 
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PROPOSTES ESCOLLIDES PER PORTAR A PLENARI GRUP 3 TALLER 

ESPAI AGRÍCOLA I FORESTAL I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

 

 

Espai agrícola i forestal: 

 

• Diferenciar les explotacions agrícoles properes a Gallecs del que és el propi 

parc. 

• Adequar els usos dels espais agrícoles dins de la zona urbana, de manera que 

siguin compatibles amb la dinàmica urbana. 

• Mantenir la forma de “mà oberta” del perímetre del poble, sense deixar 

construir en els espais lliures del mateix. 

• Permetre activitats/usos sostenibles per a permetre la supervivència del pagès 

(recolzament econòmic i recolzament moral a la seva tasca). 

• Mantenir la xarxa de camins rurals i forestals tenint cura de preservar els 

elements històrics i respectant els perfils característics del municipi. 

 

Patrimoni arquitectònic: 

 

• Donar usos públics a les masies de titularitat pública per tal que no s’ensorrin. 

• Optimitzar els usos de les masies de titularitat privada considerades patrimoni, 

de manera que el seu manteniment sigui viable (Exemple: poder dedicar-les a 

activitats com el turisme rural). 

• Cal preservar la identitat dels nuclis històrics del municipi, conservant l’espai 

agrícola de les seves masies. 
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FITXA TÈCNICA 
 
Títol del projecte: Participació Ciutadana en la revisió del POUM de Palau-solità i Plegamans. 

Promou el procés: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

Objectiu: Donar a conèixer a la ciutadania les propostes que preveu el POUM i recollir valoracions al 
respecte, a tenir en compte en la redacció del document. 

Període de realització del procés: Febrer 2010 a octubre de 2010. 

Adreçat a: Tota la ciutadania. 

Nombre de participants: 122 persones, aproximadament. 

Suport tècnic: GMG Gestió i Participació Ciutadana, S.L 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatges del procés 
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INTRODUCCIÓ 
 
El present document recull la memòria del procés de participació ciutadana en la revisió del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (en endavant POUM) de Palau-solità i Plegamans.  

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va impulsar l’elaboració del nou POUM, un instrument de 
planejament de caràcter general que estableix com s’ha de desenvolupar urbanísticament el municipi 
de cara als propers anys. 

En aquest context s’ha desenvolupat, amb el suport tècnic de GMG Gestió i Participació, un procés 
de participació ciutadana que s’ha canalitzat a través de diversos moments i espais per tal 
d’incorporar a la ciutadania en la revisió del planejament urbanístic del municipi. Aquest procés ha 
permès facilitar informació als diferents agents del municipi (polítics, tècnics; agents econòmics; 
ciutadania associada i no associada) i recollir aportacions i suggeriments a tenir en compte en 
l’elaboració del Pla. 

El fonament jurídic que empara el procés participatiu queda establert principalment en els articles 8 i 
59.3a del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme 
2/2002, i en el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

El dia 16 de febrer de 2010 es va celebrar una sessió de presentació a la ciutadania per tal de 
contextualitzar els treballs de redacció del POUM i presentar el procés participatiu a la ciutadania. 

D’altra banda, es van realitzar diverses sessions d’informació i consulta ciutadana, que van 
comptar amb la presència del redactor del POUM i van permetre presentar les propostes del Pla i 
recollir idees i suggeriments al respecte:  

a. Divendres 14 de maig de 2010 es va celebrar la primera de les tres sessions d’informació i 
consulta ciutadana, que girava a l’entorn de l’estructura general i orgànica del territori. 

b. La segona sessió, en què es van presentar propostes relacionades amb el sòl no urbanitzable, es 
va celebrar divendres 11 de juny de 2010. 

c. La tercera sessió es va celebrar divendres 16 de juliol de 2010, i girava a l’entorn de les 
propostes del POUM referents a la consolidació de l’espai urbà. 

Paral·lelament, des de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es van convocar reunions amb les 
associacions de propietaris dels diferents barris del municipi així com amb representants del tots els 
grups polítics municipals, per consensuar les propostes del nou POUM. 

L’informe que presentem és el resultat d’aquest procés. En el moment de lliurament del mateix ja s’ha 
realitzat part del programa de participació ciutadana previst. Queda pendent de celebrar-se la sessió 
de retorn del procés. 
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1. OBJECTIUS 
 
Al llarg del procés de participació ciutadana del POUM s’han tingut en compte els següents objectius: 
 
GENERALS 
 
 Informar i implicar a la ciutadania en el procés de revisió del POUM, promovent i facilitant la 

identificació de la població en el planejament urbanístic del seu municipi. 

 Consensuar, mitjançant la participació ciutadana, el nou POUM. 

 Donar continuïtat al procés participatiu iniciat l’any 2005-2006, engegat durant la revisió anterior 
del POUM. 

 
ESPECÍFICS 
 
 Fomentar la participació activa de la ciutadania en la revisió del POUM. 

 Facilitar la informació i l’obertura d’espais de debat i consens. 

 Promoure la participació dels diferents agents del municipi en l’elaboració del planejament 
urbanístic. 

 Fer el retorn de les aportacions ciutadanes rebudes al 2005 i explicar de quina manera 
s’incorporen a la nova revisió del POUM. 

 Divulgar entre la ciutadania, de manera pedagògica, transparent  i clara, els continguts de la nova 
proposta de POUM. 

 Conèixer i incorporar les opinions ciutadanes en l’elaboració de la nova revisió del POUM. 
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2. METODOLOGIA PARTICIPATIVA 
 
 
2.1 ANTECEDENTS. EL PROCÉS DE REDACCIÓ I TRAMITACIÓ DEL POUM 
 
El procés participatiu realitzat al llarg del 2010 dóna continuïtat al procés participatiu iniciat l’any 2005, 
en què es va realitzar una enquesta al veïnat del municipi i jornades participatives per recollir 
aportacions ciutadanes a l’entorn de les necessitats de Palau-solità i Plegamans i propostes de 
millora. Va ser llavors quan es va iniciar la revisió del planejament urbanístic del municipi, però la 
redacció del POUM va quedar aturada.  

A continuació es mostra una taula-resum del procés de redacció i tramitació del POUM iniciat al 2005, 
per tal de saber des d’on parteix el procés participatiu del 2010. 

 

               DATA ESDEVENIMENT 

 Signatura del Conveni amb la UPC per a la redacció del POUM. 
Gener de 2005  Acord d'inici dels tràmit per la redacció i aprovació del POUM, amb 

suspensió llicències en determinats àmbits. 

Abril de 2005  Acord d'inici dels treballs per la formulació del POUM, amb aprovació 
del Programa de Participació Ciutadana. 

Primavera de 2005 
 Enquesta DAFO repartida a un grup reduït de persones significatives 

o relacionades amb entitats o associacions locals. Realitzada per 
l’empresa EDAS. 

Juliol de 2005  Presentació resultats Enquesta DAFO 

Octubre de 2005  Tallers de participació ciutadana (EDAS) 
 
 Presentació al Registre de l'Ajuntament, de la documentació del nou 

POUM per aprovació inicial. 
Maig de 2006  Sessions extraordinàries de la Comissió Informativa Permanent 

relatives al POUM. S’acorda posposar l'acord d'aprovació inicial al 
mes de juny de 2006, als efectes de poder estudiar detingudament el 
document. 

Juny de 2006  Aprovació inicial POUM 

Estiu 2006 
(període de 45 dies) 

 Exposició pública mitjançant anuncis. Es reben al·legacions, però no 
es contesten. 
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L’aprovació provisional no va prosperar i, a partir d’aquell moment, s’inicià la revisió de la 
documentació del POUM.  

En aquest marc, va ser a principis del 2010 quan l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans posà en 
marxa el procés participatiu per presentar i explicar l’evolució dels treballs de redacció del nou POUM, 
i recollir suggeriments a incorporar al Pla abans de l’aprovació inicial del document. 

Un cop es disposi del document d’Avanç amb els resultats del procés participatiu realitzat l’any 2010, 
caldrà tornar a realitzar l’aprovació inicial de l’Avanç i obrir el termini per a rebre al·legacions. 

2.2 PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL NOU POUM  
 
Pel que fa a la metodologia, el procés participatiu dut a terme al 2010 s’ha desenvolupat a partir d’una 
metodologia participativa que ha tingut en compte les actuacions participatives realitzades entre el  
2005 i 2006 així com el fet que els treballs de redacció i tramitació del nou POUM estaven molt 
avançats. 

Per aquest motiu, i amb la necessitat de coordinar i garantir el seguiment del procés de redacció del 
POUM i de participació, tant pel que fa als continguts com als calendaris, es van realitzar una sèrie de 
reunions de treball entre els representants polítics de referència al municipi en l’àmbit de l’urbanisme i 
tècnics/ques de l’àrea; el redactor del POUM; l’àrea de comunicació; i l’equip encarregat de donar 
suport tècnic al procés participatiu. 

En aquest context, al llarg del 2010 la participació s’ha vehiculat principalment a través de sessions 
d’informació i consulta ciutadana. Aquestes sessions han permès a l’equip redactor del POUM 
presentar a la ciutadania propostes del nou Pla i recollir valoracions al respecte. Tenint en compte 
que el nou POUM era encara un document obert.  

S’han generat, doncs, espais per facilitar el debat i la reflexió amb l'objectiu de corresponsabilitzar als 
diferents agents del municipi en la definició del planejament urbanístic de Palau-solità i Plegamans. 

Paral·lelament, l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, juntament amb l’arquitecte redactor del 
POUM, es va reunir amb representants de les juntes de les associacions de propietaris dels diferents 
barris, per explicar com es proposa resoldre problemes molt concrets de cada zona copsar les 
opinions dels veïns sobre qüestions més concretes. 

Tanmateix, abans de realitzar-se cada sessió d’informació i consulta ciutadana, es van fer reunions 
prèvies de seguiment i consulta entre l’equip de govern, els representants dels grups polítics 
municipals i el redactor del POUM. 
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A continuació es mostra l’esquema del procés participatiu realitzat l’any 2010. En taronja es 
destaquen les fases d’elaboració del POUM de Palau-solità i Plegamans i en verd les accions 
realitzades del procés participatiu: 

 

Finalment, queda pendent celebrar la sessió de retorn oberta a la ciutadania per tal d'informar dels 
continguts del document del POUM i explicar de quina forma s'hi han incorporat les aportacions 
ciutadanes rebudes al llarg del procés. 

Serà, un cop el POUM s’aprovi de nou inicialment pel Ple, quan s'obri el termini d'exposició pública en 
què la ciutadania podrà presentar al•legacions al document. 

                      
 
 
 
 
 
 
                                        

Avanç POUM 

Aprovació inicial 

Exposició pública 

Aprovació definitiva 

Aprovació provisional 

P
R
O
C
É
S
 
P
A
R
T 
I
C
I 
P
A
T 
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U 
 

 
P
R
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É
S 
 
R
E
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A
C
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I
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P
O
U
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Sessió presentació (febrer 2010) 

Sessions d’informació i consulta ciutadana 
 (maig-juliol 2010) 

Sessions amb partits polítics i amb  associacions de 
propietaris (març-setembre 2010) 
 

Sessió de retorn (a data desembre 2010: pendent de 
realitzar-se) 

Enquesta i tallers participatius (2005-2006) 
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2.3 ACCIONS REALITZADES 
 
A continuació es descriuen les accions realitzades la llarg del procés participatiu dut a terme l’any 
2010: 
 
2.3.1 SESSIÓ DE PRESENTACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

Es va celebrar el dia 16 de febrer de 2010 a la Sala Polivalent del municipi, de les 20 a les 22 hores 
aproximadament. Hi van assistir unes 80 persones, entre les quals veïns i veïns del municipi, 
membres d’associacions i entitats, regidors/es de l’equip de govern i membres de partits polítics 
municipals. 

La sessió perseguia els següents objectius: 

 Informar a la ciutadania del procés de revisió del POUM. 

 Presentar el programa de participació ciutadana previst en la 
revisió del POUM. 

 Difondre els espais i moments previstos per tal d’informar a la 
ciutadania dels continguts dels treballs realitzats per l’equip 
redactor. 

Imatge de la sessió 
 
 
2.3.2 SESSIONS DE TREBALL AMB PARTITS POLÍTICS I AMB ASSOCIACIONS DE 
PROPIETARIS I AMB REPRESENTANTS JUNTA PROPIETARIS 
 
L’equip de govern i el redactor del POUM han mantingut, al llarg de tot el procés participatiu, diverses 
reunions de treball amb tots els partits polítics que conformen el consistori per tal d’assolir el màxim 
consens possible sobre les propostes del nou POUM i garantir el seguiment tant del procés de 
redacció com del procés de participació ciutadana. 
 
Així mateix, s’han reunit amb associacions de propietaris dels diferents barris per tal de resoldre 
dubtes i explicar propostes específiques de cada àmbit territorial. 
 
2.3.3 SESSIÓNS D’INFORMACIÓ I CONSULTA CIUTADANA 
S’han realitzat tres sessions estructurades segons eixos temàtics, que han permès presentar 
propostes del POUM i recollir suggeriments al respecte. Objectius de les sessions: 

 Donar continuïtat a la participació del 2005 fent un retorn de com s’han incorporat al procés de 
revisió del POUM les aportacions ciutadanes recollides llavors. 

 Explicar  les nova propostes de planejament. 

 Recollir les opinions i valoracions ciutadanes al respecte. 

 Tenir en compte en la redacció del document, tant tècnica com políticament, les aportacions 
rebudes. 
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Sessió 1: sobre l’estructura orgànica del territori 
 
Jornada celebrada divendres 
14 de maig de 2010, en la que 
hi van participar 75 persones.  

Santi Bertran, redactor del 
POUM, va presentar 
propostes  sobre:  el sistema 
d’equipaments; el sistema 
viari; el sistema d’espais 
lliures; i els usos del sòl. Posteriorment, els/les participants van valorar les propostes i van formular 
alternatives. Van treballar dividits en grups de debat. 

Sessió 2: sobre el sòl no urbanitzable 
 

Es va realitzar divendres dia 11 de juny de 2010 i hi van participar 
34 persones.  

Es va estructurar de la mateixa manera que la primera sessió. En 
aquest cas, però, es van presentar propostes relacionades amb 
el patrimoni i els béns a protegir. 

 

 
 Sessió 3: sobre la consolidació de l’espai urbà 

 
La tercera sessió es va celebrar divendres dia 16 de juliol de 
2010 de les 20 a les 23.30 hores i hi van participar 60 persones. 
Girava a l’entorn de les propostes relacionades amb la 
consolidació de l’espai urbà, és a dir, amb el creixement previst 
per als propers anys i les zones de transformació 
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3. RESULTATS DEL PROCÉS 
 
3.1 CONCLUSIONS DE LES SESSIONS D’INFORMACIÓ I CONSULTA CIUTADANA 
 
A continuació, es recull una síntesi de les conclusions de cada sessió. Hi apareixen les propostes 
presentades pel redactor del POUM, així com les valoracions dels/de les participants, que van 
detectar aspectes positius i negatius de les mateixes i van formular suggeriments. (Per conèixer totes 
les aportacions rebudes a cada sessió, tant les consensuades com les que no, vegeu document 
Annex.Informes de les sessions). 

 
SESSIÓ 1: SOBRE L’ESTRUCTURA GENERAL I ORGÀNICA DEL TERRITORI 

 

PROPOSTES POUM ASPECTES 
POSITIUS 

ASPECTES 
NEGATIUS SUGGERIMENTS 

SISTEMA VIARI 

 El traçat de sistema 
ferroviari, perquè no 
travessa l’Hostal del 
Fum. 

 
 El soterrament de la via 
del tren. 

 
 La línia d’autobús per 
l’Avda.Catalunya. 

 
 La millora de vials i 
connexió entre barris i 
dels barris cap al 
centre del poble 

 
 Nova via de Ponent. 

 
 Creació d’eixos cívics i 
l’anell viari al centre del 
poble, que permet la 
recuperació de centres 
històrics. 

 La prolongació del 
Camí Reial fins a 
Arquitecte Falguera i 
la urbanització del 
Camí de la Serra. 

 Alguns veïns opinen 
que cal preveure 
aparcament a l’Avda 
Catalunya. 

 
 D’altres comenten que 

si es vol concebre 
l’Avda.com un eix 
cívic cal treure els 
aparcaments i 
reservar-ne als 
voltants d’aquesta. 

 
SISTEMA 

D’EQUIPAMENTS I 
ESPAIS LLIURES 

 Creació del Parc 
Lineal. 

 Pèrdua d’alguns 
espais verds i 
equipaments. 

 
 La cessió de la llar 
d’infants del sector 
de Can Maiol. 
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SESSIÓ 2: SOBRE EL SÒL NO URBANITZABLE 

 

PROPOSTES POUM ASPECTES POSITIUS ASPECTES 
NEGATIUS SUGGERIMENTS  

 
 

SÒL NO 
URBANITZABLE 

QUE S’INCORPORA 
AL SÒL 

URBANITZABLE 
 

 

 Sectors que passen 
com a urbanitzables, 
i que hauríen d’estar 
protegits, 
considerats no 
urbanitzables. Ex.: 
Can Padró, Camí 
del Molí, Can Parera 
i altres. 

 Qualificar el Bosc de Can 
Padró com a no 
urbanitzable. 

 
PROTECCIÓ DEL 

SÒL NO 
URBANITZABLE 

 Sectors que el 
PTMB considerava 
de protecció 
preventiva passarien 
a ser de protecció 
especial en el nou 
POUM. 

 No s’especifiquen 
els usos previstos 
en les zones 
agrícoles. 

 

 
 
 

 
SESSIÓ 3: SOBRE LA CONSOLIDACIÓ DE L’ESPAI URBÀ 

 

PROPOSTES POUM ASPECTES 
POSITIUS 

ASPECTES 
NEGATIUS SUGGERIMENTS  

CREIXEMENT 

 Alguns participants 
comenten que es 
proposa un 
creixement ordenat 
que relliga el 
municipi. 

 De forma 
majoritària, es 
considera que el 
creixement 
previst és 
excessiu, pel que 
fa a la xifra 
d’habitants. 

 Limitar el creixement a una 
xifra moderada d’habitants. 
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SESSIÓ 3: SOBRE LA CONSOLIDACIÓ DE L’ESPAI URBÀ 

 

PROPOSTES POUM ASPECTES 
POSITIUS 

ASPECTES 
NEGATIUS SUGGERIMENTS 

HABITATGE 

 La combinació de 
tipologies 
d’habitatge (tot i 
que alguns 
participants 
consideren que cal 
promoure més 
l’habitatge 
unifamiliar). 

 No s’està d’acord 
amb algunes 
alçades 
d’habitatge 
proposades: es 
considera que 
planta baixa+3 
és una alçada 
massa alta. 

 

 Alguns participants 
matisen que PB+3 és 
una alçada que 
s’hauria de preveure al 
centre del poble, per 
densificar més aquesta 
zona i alliberar les 
zones de l’entorn més 
pròximes al sòl no 
urbanitzable. 

 
 

PUIGORIOL 
FORN DEL 

VIDRE 

 Que sigui un sector 
només d’ús 
residencial. 

 Les alçades 
previstes (massa 
elevades). 

 
 

 
 

CAMÍ 
DEL MOLÍ 

 Combinació ús 
residencial i 
comercial. 

 Massa densificat, 
pel que fa a 
habitatges i vials. 

 

NOUS 
SECTORS 

CAMÍ DE 
SENTMENAT 

 Alçades dels 
habitatges. 

 Alguns opinen 
que s’hi 
preveuen pocs 
habitatges 
unifamiliars. 

 Hi ha participants 
que es mostren 
contraris als 
habitatges 
plurifamiliars 
projectats al 
costat del 
cementiri. 
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SESSIÓ 3: SOBRE LA CONSOLIDACIÓ DE L’ESPAI URBÀ 

 

PROPOSTES POUM ASPECTES 
POSITIUS 

ASPECTES 
NEGATIUS SUGGERIMENTS  

CAN 
CLADELLES 

 Combinació ús 
residencial (amb 
habitatge 
plurifamiliar) i 
comercial. 

 Creixement 
excessiu en 
aquest sector. 

 Preveure 
mesures per no 
intensificar la 
mobilitat a 
l’entorn de 
l’escola. 

 
 Es proposen 

alçades màximes 
de Planta 
Baixa+1. 

CAN MAIOL 
NORD  

 Alçades dels 
habitatges 
(Planta Baixa +3 
és excessiva)  

 
 Es comenta que 
és un sector 
massa 
condicionat pel 
planejament 
vigent i que, per 
tant, no 
s’introduiran les 
modificacions 
necessàries. 

 

 
 
CAN PADRÓ 

 
 

 

 S’hi preveuen 
massa 
habitatges, 
sobretot de 
plurifamiliars. 

 Protegir aquest 
sector. 

 
 Preservar Bosc 

de Can Padró. 

LLEVANT 

 Es comenta que la 
proposta 
d’urbanitzar aquest 
sector a nivell 
industrial és 
positiva. 

  

 
NOUS 

SECTORS 
 

CAN VALLS  

 Alguns 
participants no 
estan d’acord 
amb la 
urbanització del 
sector. 
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3.2 VALORACIÓ DE LES SESSIONS PER PART DELS/DE LES PARTICIPANTS 

Al finalitzar cada sessió d’informació i consulta, els/les participants van omplir voluntàriament un full 
d’avaluació, estructurat al voltant de preguntes obertes i tancades, sobre la organització, presentació 
dels continguts i dinamització de les mateixes. 

Una constant a les tres sessions va ser la valoració negativa dels/de les participants respecte a la 
informació aportada. Si ens remetem a les valoracions de cada sessió (vegeu valoració de cada 
sessió a l’informe disponible a l’Annex) constatem que els/les participants, en la seva majoria, no van 
quedar satisfets de la informació presentada per l’equip redactor del POUM, considerant que no era 
prou clara i entenedora. També van reclamar rebre-la abans de les sessions per poder analitzar-la 
amb més temps i deteniment. 

Tot i això, els/les participants, a mesura que avançaven les sessions, van valorar una mica millor la 
informació, ja que es van utilitzar plànols i referències més entenedores i pedagògiques en la 
presentació de les propostes. Així doncs, si a la primera sessió un 47,5% considerava que la 
informació aportada no era gens clara, a la tercera sessió aquest percentatge va baixar al 4,8%. 

Pel que fa a la rellevància de la temàtica sotmesa a participació, més d’un 60% dels/de les 
participants del total de les sessions van manifestar que estaven molt satisfets amb la importància de 
les qüestions sotmeses a debat. A les tres sessions els/les participants s’han mostrat molt 
participatius i implicats amb la temàtica en qüestió. 

Tant la organització i la durada com l’hora i lloc de realització de les sessions es valoren positivament. 

D’altra banda, tot i que alguns dels/de les participants no es van manifestar sobre les qüestions 
relatives a la part de treball en grups de debat, els que sí ho van fer van posar en valor l’oportunitat 
d’expressar i compartir opinions amb altres veïns/es.  

En relació a la valoració general de les sessions, però, en una escala de l’1 al 10, van rebre una 
valoració mitjana de 4,7 punts. 

A continuació es mostren les respostes obtingudes als fulls d’avaluació, agregant els resultats de 
cada sessió. Els/les participants van assenyalar el grau de satisfacció de l’1 al 5 respecte a cada ítem 
proposat (1 seria gents satisfet/a i 5 molt satisfet/a). Als gràfics següents es recull el percentatge de 
persones que va triar cada grau de valoració: 
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A) VALORACIÓ GENERAL DE LES SESSIONS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAREDAT DE LA INFORMACIÓ APORTADA

32,50%

21,25%

27,50%

10,00%

7,50%

1,25%NS/NC

1

2

3

4

5

IMPORTÀNCIA DELS TEMES TRACTATS

0 , 0 0 %

5 , 0 0 %

3 , 7 5 %

7 , 5 0 %

2 6 , 2 5 %

5 7 , 5 0 %

NS/ NC

1

2

3

4

5

DURADA DE LA SESSIÓ

2 , 5 0 %

6 , 2 5 %

2 0 , 0 0 %

3 2 , 5 0 %

2 8 , 7 5 %

10 , 0 0 %

NS/ NC

1

2

3

4

5

HORA DE LA SESSIÓ

0 , 0 0 %

10 , 0 0 %

13 , 7 5 %

3 1, 2 5 %

2 6 , 2 5 %

18 , 7 5 %

NS/ NC

1

2

3

4

5

LLOC DE REALITZACIÓ

0, 00%

5, 00%

6, 25%

31, 25%

26, 25%

31, 25%

NS/ NC

1

2

3

4

5

ORGANITZACIÓ DE LA SESSIÓ

3 , 7 5 %

17 , 5 0 %

17 , 5 0 %

3 1, 2 5 %

2 1, 2 5 %

8 , 7 5 %

NS/ NC

1

2

3

4

5
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B) VALORACIÓ DEL TREBALL EN GRUPS DE DEBAT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNITAT D'EXPRESSAR I  COMPARTIR OPINIONS

18,75%

8,75%

16,25%

20,00%

26,25%

10,00%

NS/NC

1

2

3

4

5

DINÀMICA I MATERIALS UTILITZATS

7,50%

18,75%

15,00%

31,25%

16,25%

11,25%

NS/NC

1

2

3

4

5

RESULTATS OBTINGUTS EN EL DEBAT

26,25%

7,50%

22,50%

25,00%

15,00%

3,75%

NS/NC

1

2

3

4

5

TASCA DELS DINAMITZADORS I DINAMITZADORES

20,00%

5,00%

7,50%

20,00%

26,25%

21,25%

NS/NC

1

2

3

4

5

DURADA DEL TREBALL EN GRUP

16,25%

6,25%

22,50%

22,50%

28,75%

3,75%

NS/NC

1

2

3

4

5
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4. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 
 
Un cop dissenyat el procés participatiu, fou necessari i essencial donar-lo a conèixer al conjunt de la 
ciutadania i, al llarg del procés, es posà l’accent en l’aspecte comunicatiu i de difusió de les 
convocatòries per a participar. 

 Les convocatòries per als diversos espais i moments participatius es van fer de forma oberta a tota la 
ciutadania i, per tal que la informació arribés al major nombre de veïns i veïnes del municipi, es van 
utilitzar diversos canals d'informació i comunicació.  

Així doncs, en diferents moments del procés es va utilitzar el portal web municipal així com el Fem 
Poble, butlletí d’informació municipal de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans; la realització de 
rodes de premsa; l’enviament, a totes les llars del municipi, de flyers informatius i de convocatòria per 
a cada sessió realitzada; i  el reforçament telefònic a les convocatòries. 

Aquests són exemples de materials utilitzats al procés:   

Flyers enviats a totes les llars del 
municipi. Es va editar i enviar un 
per cada sessió (S1; S2; S3) 
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Informació publicada al Butlletí Fem 
Poble, a l’inici del procés participatiu      
 

Imatge del portal web, on s’ha 
habilitat un espai dedicat al POUM 
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5. RELACIÓ DE PARTICIPANTS 

 
  Nom Cognom Entitat Presentació S.1 S.2 S.3 

1 David Abascal A títol individual x x x   
2 Joan Álamo A títol individual   x x   
3 Antonio Aliaga A títol individual   x     
4 Miquel Alimbau A títol individual     x   
5 Teresa Alvareny AVV Can Riera x       
6 Vicenç Andrés A títol individual     x   
7 Amable Arias A títol individual   x     
8 Lluís Avellana A títol individual   x   x 
9 Maribel  Ballesta A títol individual x       

10 Maria Bonsoms A títol individual   x     
11 Maria Bordonova A títol individual       x 
12 Maria Borones A títol individual   x     
13 Núria Broto Associació Salvem el Poble x x x x 
14 Salvador Burnés A títol individual   x     
15 Rosa Butjosa A títol individual       x 
17 Eric Cabanillas A títol individual   x     
18 Contxi Cámara A títol individual   x     
19 Rosalia Capella A títol individual   x     
20 Teresa Carol A títol individual x x     
21 Puri Carretero A títol individual x       
22 Maria 

Antònia 
Cartoixar A títol individual x       

23 Helena Casabayó A títol individual x       
24 Albert Castanyer A títol individual x x x   
25 Tomás Castells Associació per al desenvolupament 

agrorural 
x x x   

26 Josep Castells Associació cultural x x     
27 Josep Maria Català Associació Salvem el Poble x x x x 
28 Antoni Cerdà A títol individual x x x   
29 Antònia Comas A títol individual     x   
30 Jaume Costa A títol individual   x     
31 Josep Costajusa A títol individual       x 
32 Salvador Cots A títol individual     x   
33 Remei Crespo A títol individual   x     
34 Josep Cuyàs A títol individual x x x   
35 Annabel Díaz A títol individual x       
36 Esther Díaz A títol individual   x   x 
37 Montse Duran A títol individual   x     
38 Julia Expósito A títol individual   x     
39 Ramon Fábregas A títol individual   x     
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  Nom Cognom Entitat Presentació S.1 S.2 S.3 
40 Enric Feitó A títol individual x       
41 Luís Francès A títol individual     x   
43 Fernando García A títol individual   x     
42 Teo Hernando Associació Salvem el Poble   x x x 
44 Jordi Horta A títol individual   x     
45 Miquel Horta A títol individual   x     
46 Àngels Iglesias A títol individual x x     
47 Antonio Izquierdo A títol individual x       
48 Julio Jerez A títol individual x x x   
49 Vanessa Losano A títol individual       x 
50 Santi Lumbreras A títol individual   x x   
51 Joan Llargués A títol individual   x     
52 Joan  Llonch Diamant SL        x 
53 Salvador Llopis A títol individual   x     
54 Maria Àngels Marcuello Regidora (ICV-EUiA)       x 
55 Àngels Marsal A títol individual   x   x 
56 Jaume Martí A títol individual x     x 
57 Ángeles Martín A títol individual   x     
58 Manel Martín A títol individual   x     
59 Mercè Martín A títol individual   x     
60 Mercè Martínez A títol individual   x     
61 Antonio Martos A títol individual     x   
62 Josep Mas Gestió sostenible x       
63 Sílvia Mas A títol individual x       
64 Laia Massana A títol individual       x 
65 Ramon Mateu A títol individual     x   
66 Julià Mateu A títol individual x x     
67 Jose Mesa A títol individual x       
68 Isabel Mesas A títol individual x x     
69 Maximiliana Miguel A títol individual   x     
70 Josefina Miró A títol individual     x x 
71 Julià Montero A títol individual   x x x 
72 Josep Montllor A títol individual x x   x 
73 Jaume Montllor A títol individual x x   x 
74 Rosa Montllor A títol individual x x   x 
75 Josep Manel Montserrate A títol individual   x     
76 Julià Mumbrú A títol individual       x 
77 Joan Navarro A títol individual   x     
78 Miquel Navinés A títol individual       x 
79 Miquel Navinés (fill) A títol individual       x 
80 Jose Antonio Núñez A títol individual   x     
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  Nom Cognom Entitat Presentació S.1 S.2 S.3 
81 Beneta Oromi A títol individual       x 
82 Àngela Pagès A títol individual   x     
83 Joan Payola A títol individual x x x x 
84 Marga Payola A títol individual x x     
85 Antoni Pedrós A títol individual     x   
86 Pilar  Peña A títol individual   x     
87 Antoni Pladevall A títol individual   x x   
88 Mario Pladevall A títol individual   x     
89 Teresa Pons A títol individual       x 
91 Sisco Pujadas A títol individual   x     
92 Jordi Pujol A títol individual x       
93 Joan Quilis A títol individual   x     
94 Antoni Rama A títol individual     x   
95 Miquel Rovira A títol individual   x   x 
96 Lourdes Saltor A títol individual x x x x 
97 Jaume Sampera A títol individual x x     
98 Carme Sanz A títol individual x x     
99 Pepita Sampera A títol individual x   x   

100 Josep Maria Jerez A títol individual   x x   
101 Maribel  Sayàs A títol individual       x 
102 Martí Serracato A títol individual       x 
103 Jordi Serraviñals A títol individual   x     
104 Josep Maria Silanes A títol individual     x   
105 Jaume Solà A títol individual   x x   
106 Mara Dolors Solé A títol individual   x     
107 Ricard Suñol A títol individual       x 
108 Lluïsa Tello A títol individual   x     
109 Antoni Terri Associació Salvem el Poble       x 
111 Antoni Torrent A títol individual   x     
112 Óscar Treviño A títol individual       x 
113 Pilar  Treviño A títol individual       x 
114 Antonio Ventura A títol individual   x     
115 Salvi Vila A títol individual   x x   
116 Jordi Vila A títol individual     x   
117 Marta Vila Associació Salvem el Poble   x     
118 Mateu Vila A títol individual   x     
119 Francesc Vilardell A títol individual x     x 
120 Teresa Vilardell A títol individual x x     
121 Rosa Vilardell A títol individual       x 
122 Abel   A títol individual x x x x 
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ANNEXOS 

 
ANNEX 1  ACTA DE LA SESSIÓ DE PRESENTACIÓ A LA CIUTADANIA 
ANNEX 2  INFORME DE LA PRIMERA SESSIÓ D’INFORMACIÓ I CONSULTA CIUTADANA 
ANNEX 3  INFORME DE LA SEGONA SESSIÓ D’INFORMACIÓ I CONSULTA CIUTADANA 
ANNEX 4  INFORME DE LA TERCERA SESSIÓ D’INFORMACIÓ I CONSULTA CIUTADANA 
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ANNEX 1  
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE PRESENTACIÓ A LA CIUTADANIA 
 



                                           
   
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA REVISIÓ DEL POUM DE  
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Acta de la sessió de presentació 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

març  2010 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
EN LA REVISIÓ DEL POUM DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS  

 
Data: 16 de febrer de  2010   
Hora: de 20h a 21.45 hores 
Lloc de realització: Sala Polivalent 
 
ASSISTENTS 
 
Ponents:  
 Josep Maria Serraviñals, 1r Tinent d’alcalde de Territori; Regidor d’Urbanisme, Via Pública i 

Transport. 
 Abel Julien, 2n Tinent d’alcalde de Medi Ambient; Regidor de Sostenibilitat i Medi Natural. 
 David Zambrana, 3r Tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Indústria; Regidor de Comerç, 

Indústria i Turisme. 
 Santi Bertran, redactor del POUM. 
 Andrea March, Tècnica en participació ciutadana de GMG Gestió i Participació, empresa que 

dóna suport a la participació al POUM. 
Hi assisteixen unes 80 persones, entre les quals veïns i veïns del municipi, membres 
d’associacions i entitats, regidors/es de l’equip de govern i membres de partits polítics 
municipals. 

 
 

OBJECTIUS 
 
La sessió perseguia els següents objectius: 
 
 Informar a la ciutadania del  procés de revisió del POUM . 

 Presentar el programa de participació ciutadana previst en la revisió del POUM 

 Difondre els espais i moments previstos per tal d’informar a la ciutadania dels continguts dels 
treballs realitzats per l’equip redactor 

 
Imatge de la sessió 
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ORDRE DEL DIA 
 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 Josep Maria Serraviñals, Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, 

dóna la benvinguda i introdueix la sessió, excusant l’absència de l’alcaldessa, Mercè Pla, 
que no va poder assistir a aquesta primera part de la sessió. 

 
Agraeix la presència dels assistents a “l’acte de presentació del programa de participació del 
proper Pla general del municipi, el POUM.”  
 
Primerament explica quina ha estat l’evolució del POUM. Comenta que a l’any 2005 es va obrir 
una fase de participació per recollir la percepció del ciutadà, per tal que l’equip redactor del 
document pogués incorporar les aportacions ciutadanes a l’hora d’elaborar el nou planejament. A 
partir d’aquí es va fer un document sòlid, establint estratègies i objectius a portar a terme. Es va 
fer la primera de les aprovacions: l’aprovació inicial (maig 2006).  Un cop feta l’aprovació inicial 
s’obrí el període d’exposició pública, iniciant-se una nova fase de participació regulada per llei, 
que permet presentar al·legacions al document. En aquell moment, l’equip redactor va analitzar 
les al·legacions i el document de POUM ja va passar per l’aprovació provisional, que no va 
prosperar.  
 
Comenta que, si l’aprovació provisional hagués prosperat, s’hagués enviat la proposta de POUM 
a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat per tal que s’hagués aprovat definitivament. 
 
El Regidor emfatitza que, en aquesta sessió, un dels objectius és precisament explicar els 
treballs de redacció que s’han dut a terme des de llavors fins ara. “Tenint en compte adaptacions 
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que ha calgut fer del document, caldrà tornar a fer una aprovació inicial, que es portarà a terme 
en un futur pròxim”. 
 
D’altra banda, el Regidor explica els objectius generals d’un POUM i els que conté el POUM de 
Palau-solità i Plegamans (veure annex). 
 
 Des de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es contextualitza 

en quin estat es troba l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) que acompanya el POUM.  
 
Actualment, ha calgut actualitzar dades que acompanyaven l’Informe. Eren dades de l’any 2005 i 
2006 (dades de consum d’aigua, dades d’abans que es fes la variant, ...). En l’ISA s’han anat 
actualitzant aquestes dades i els paràmetres.  
 
Aquest informe fa una fotografia de l’estat dels recursos, de l’estat de territori en aquest moment i 
de les actuacions urbanístiques previstes en el POUM: quin efecte tindran o podran tenir sobre 
els recursos ambientals i l’entorn. A partir d’aquesta anàlisi, es plantegen alternatives. 
  
Aquest informe anirà acompanyat d’altres informes importants com per exemple un informe 
sobre inundabilitat, que fa previsions determinants per plantejar actuacions del POUM; un 
informe geològic,... 
 
Comenta que l’Informe té dades molt completes i quedarà disponible en el període d’al·legacions 
del POUM per tal de conèixer els seus continguts i poder presentar al·legacions. 
 
 Santi Bertran, redactor del POUM, exposa amb detall els problemes amb els que s’ha anat 

trobant durant la redacció, qüestions de tramitació així com solucions que s’estan treballant. 
 
Comenta que el planejament vigent actual és del 1978 i “és hora de jubilar-lo”. Tenint en compte 
el temps llarg de vigència d’aquests documents, el nou POUM és un document que ha de 
perdurar en el temps i “no ens podem equivocar. Ha de ser rigorós, curós en el detall (...) que 
solucioni els problemes possibles del territori i fins i tot problemes individuals d’alineacions (...)”. 
 
Pel que fa a la problemàtica del POUM, posa l’accent en l’aspecte de la gestió urbanística 
posterior, comentant que ”si està mal fet pot donar problemes a la llarga. Si no hi ha una bona 
normativa poden haver-hi problemes”.   
 
En relació a l’estat del POUM: “tots els plànols estan pràcticament dibuixats; paral·lelament 
s’està revisant la memòria i normativa urbanística i s’estan tractant els temes de polígons i 
sectors”. 
 
Finalment, comenta les problemàtiques sorgides en la redacció del POUM: 
 
- Utilització de la base topogràfica: la revisió del POUM s’havia fet amb una base 

topogràfica i amb una transcripció del planejament vigent de l’any 2004. I a partir d’aquesta 
transcripció es va fer el POUM que es va aprovar inicialment.  

 
Actualment el municipi disposa de bases actualitzades (la del sòl no urbanitzable és de 2008 i pel 
que fa al sòl urbà i l’entorn és de 2006). Així doncs, les bases actuals són més detallades i 
diferents respecte les anteriors degut, també, al canvi de context i de dinàmiques. Per tant, ha 
calgut revisar el planejament en base a aquestes bases.  
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- Diferències d’alineacions de la zona i dels sistemes segons la base topogràfica 

utilitzada, produint-se desajustos entre el planejament i la realitat vigent; la reducció en el 
nou document d'afectacions innecessàries de les parcel·les:  “s'han redibuixat les línies de 
carrer que en l'anterior projecte de POUM no s'ajustaven a la realitat i que haurien suposat 
retallar un gran nombre de parcel·les”. 

 
- La sistematització segons les directrius de la Generalitat de Catalunya. Fa 4-5 anys va 

voler sistematitzar la redacció de tots els planejaments de Catalunya, a partir d’un manual 
que determina la redacció de cada POUM. Així doncs ha calgut adaptar la revisió del POUM 
a aquest manual. 

 
- L'actualització del document del POUM en base a la legislació vigent. 

 
- La incorporació i utilització del plànol de pendents de la Generalitat de Catalunya en el 

nou POUM. En funció d’aquests plànols es poden determinar els nous desenvolupaments. 
Els carrers que presenten pendent de més del 20% s’hauran de preservar de la urbanització 
i això ha calgut tenir-ho en compte en el desenvolupament dels nous sectors. 
 

- La incorporació i utilització en el document dels diferents estudis d'inundabilitat en les 
diferents propostes d'ordenació del territori. En el text aprovat inicialment no es van tenir 
en compte aquests estudis i ha calgut demanar urgentment aquests estudis. El 21 de juliol 
de 2009 arriben els de la Gencat però no l’ACA no disposava de ls estudis de la Conca del 
Besós, que és el que afecta a Palau. Aquest desembre es van finalitzar aquests estudis i es 
preveu que a principis de març es rebi aquest estudi amb el que es podrà seguir amb el 
planejament. 

 
- La incorporació en el document del POUM de les prescripcions necessàries per tal 

d'evitar els riscos que comporta la falla existent al municipi. En el document aprovat 
inicialment quedava inclòs el plànol de la falla però no es recollien els problemes que se’n 
podien derivar. Així doncs, va caldre demanar estudis a Gencat (2008) però encara no ha 
arribat l’estudi. Sí es disposa però, d’un estudi respecte les afectacions de la falla al sector 
de Can Mallol Nord, recomanant: desplaçar l’edificació en el traçat de la falla; no travessar 
instal·lacions d’aigua pels carrers que travessen la falla; tenir en una franja de protecció de la 
falla una sèrie d’elements inclosos en la normativa urbanística. 

 
- La determinació de solucions per els diferents barris, en funció de la seva 

problemàtica gestió urbanística. 
 
- Ha calgut determinar solucions als Projectes d'Urbanització i Projectes de 

Reparcel·lació aprovats o en tràmit. El POUM que es va aprovar inicialment no 
s’adequava als projectes d’urbanització i reparcel·lació. 

 
- L'ordenació detallada dels nous desenvolupaments urbanístics del municipi. 
 
- La redacció dels diferents documents que s'han realitzat en el procés de tramitació del 

Pla Territorial Metropolità de Barcelona, el qual podia i pot afectar negativament al 
document del POUM. 

 
 



Participació ciutadana en la revisió del POUM de Palau-solità i Plegamans. 

GMG Gestió i Participació Ciutadana, S.L 6 

 Andrea March, tècnica en participació ciutadana de GMG Gestió i Participació,  l’empresa 
que dóna suport a la participació en la revisió del POUM, explica el procés participatiu previst 
per implicar-hi a la ciutadania, procés que té la voluntat de ser la continuació del procés 
participatiu iniciat al 2005 (vegeu informació ampliada a l’annex) 

 
 Torn de precs i preguntes.  

 
Pregunta: No acabo d’entendre el procés de participació que heu plantejat, ja que no hi podrà 
haver-hi una participació real sinó que serà només informació. Abans de les sessions caldria una 
lectura prèvia del document o fer més sessions perquè sinó no sé com es recollirà l’aportació 
dels ciutadans. 
Resposta: “Actualment, entenent el moment en què estem de tramitació i redacció del POUM, 
es proposa un procés participatiu diferent al què es va fer al 2005 i amb particularitats. Un procés 
que esdevé la continuació dels tallers de 2005. No s’obriran espais de deliberació “partint de 
zero” ja que en la revisió del POUM ja s’estan tenint en compte les conclusions dels tallers de 
2005 en què es va consensuar un model de poble i es van plantejar actuacions. Ara es plantegen 
sessions d’informació i consulta, ja que es basa en l’explicació de les noves propostes del POUM 
i la necessitat de contrastar-la amb la ciutadania. Ara la pregunta que es traslladarà no serà “quin 
poble voldríem” sinó “què penseu de les propostes que us estem presentant”, en les que s’està 
tenint en compte el model que es va consensuar llavors. Serà a les sessions on es donarà 
informació, entenent que aquesta encara no serà definitiva. Tots els dubtes, matisos, comentaris 
que es traslladin en les sessions es tindran en compte abans que el POUM torni a passar per 
l’aprovació inicial. Des de l’Ajuntament es valora com a necessari fer aquestes sessions abans 
del període d’exposició pública que, segons la llei, s’obrirà un cop feta l’aprovació inicial. Abans, 
però, d’aquesta aprovació, es considera convenient explicar-vos el nou POUM i consultar-vos 
sobre el contingut.” “Tal i com preveu la llei, quan s’obri el període d’exposició pública, es podrà 
accedir al text complert i presentar al·legacions”.  
 
Pregunta: En les sessions informatives i de consulta que plantegeu, amb dues hores i mitja o 
tres donarà no temps a explicar les propostes i que nosaltres puguem dir la nostra.  Hauríem de 
disposar de la informació amb antelació. 
 
Resposta: “La participació que es va fer al 2005 es va fer a l’inici de la redacció del POUM, i els 
espais participatius estaven plantejats diferent. En les sessions que plantegem ara presentarem 
propostes en les que estem treballant i, com la documentació encara està en fase de treball,ens 
esperarem a posar-la a disposició via web, etc, quan estigui més avançada i ja siguin treballs 
definitius a portar aprovació inicial”. 
 
Pregunta: Quan s’acabarà el POUM? I seguirà les directrius del Pla Territorial? 
Resposta: “Esperem acabar-lo aviat, però encara estem pendents que arribi algun estudi tal i 
com hem explicat anteriorment i d’acabar de concretar alguns elements. Respecte a la pregunta 
del Pla Territorial. Sí, però no sabem els resultats del Pla Territorial. En aquestes sessions de 
participació que em plantejat tindrem més informació respecte el Pla Territorial i us ho podrem 
explicar”.  
 
Pregunta: En dues hores i mitja no donarà temps! 
Resposta: “Seran sessions organitzades on caldrà respectar els torns de paraula i assegurar 
que  dóna temps a presentar la informació i que tothom pugui dir la seva. Utilitzant unes 
dinàmiques que permetin assolir els objectius fixats. Aquestes dues hores i mitja són orientatives. 
Tenint els objectius clars i les propostes ben concretades, donarà temps a, de forma ordenada, 
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recollir  les vostres valoracions. De totes manares, en funció de la informació a presentar, a cada 
sessió es marcaran uns temps o uns altres”. 
 
Pregunta: En estas sesiones que planteais no nos dará tiempo “a pair” lo que se presente. 
Resposta: “Entenc la necessitat de disposar de la informació amb temps per valorar-la. En 
aquestes sessions d’informació i consulta però, hem d’entendre que ens trobem amb un 
document obert i serà quan s’obri el termini d’exposició pública quan, tal i com fixa la llei, es posi 
a disposició de la ciutadania la proposta de POUM complerta i hi pugueu presentar al·legacions. 
Cal entendre, per això, que aquestes sessions seran més aviat una eina que permeti presentar 
abans part de la informació del POUM, unes sessions de proximitat en què el redactor del POUM 
ens explicarà les propostes amb un llenguatge entenedor i amb plànols adaptats per tal que tot 
sigui més clar”. 
 
Pregunta: Hi ha modificacions substancials en el POUM o no? Si ha calgut fer modificacions 
substancials del POUM, per què no plantejar-nos si possiblement hagués calgut tornar a 
començar amb la participació? Tenint en compte que el context social i econòmic també ha 
canviat, potser caldria que ens tornéssiu a preguntar de nou sobre el POUM. Els particulars que 
vulguin participar com ho podran fer? Només anant a les sessions? 
Resposta: “Tenint en compte les característiques del procés només s’han planificat sessions 
d’informació i consulta ja que és el mecanisme que millor s’adequa als objectius del procés de 
participació que ara s’engega, tenint en compte el moment de redacció i tramitació actual del 
POUM.. Cal tenir en compte que no es tracta de recollir propostes des de zero, ja que els treballs 
de POUM estan avançats. Sinó de presentar la informació i els treballs que estem portant a 
terme i recollir les vostres opinions. La manera serà presencialment a les sessions previstes o via 
al·legació un cop s’obri l’exposició pública.”  
 
“D’altra banda, tal i com hem explicat, no només es faran aquestes sessions sinó que també es 
realitzaran reunions monogràfiques dirigides als veïns/es i als representants de les  juntes de les 
associacions de propietaris dels diferents barris per tal d’explicar com es proposa solucionar part 
dels problemes històrics de gestió urbanística dels diferents barris.” 
 
“Ha calgut tornar a dibuixar el POUM. És un nou POUM que soluciona problemes que l’altre no 
solucionava, però amb voluntat de donar continuïtat a l’anterior, tenint en compte la participació 
de llavors. És un nou document que volia continuïtat però que per força es va haver de refer de 
nou” (...).“Al comentari de si s’hauria d’haver fet participació fa dos anys: la participació que es va 
fer al 2005 va permetre rebre la percepció del que pensava la ciutadania sobre el futur del 
municipi. Tenint en compte la Llei, en un municipi s’ha d’aprovar un programa de participació 
ciutadana que en aquest cas és el que es fa previ a la redacció del document. A partir d’aquí els 
redactors saben què pensa la ciutadania i es fa el document. Aquest document es posa sobre la 
taula. El que fem avui és iniciar un procés de participació per informar de com és el document i 
no només informar sinó també per saber el que en penseu. Segons la llei aniríem directament a 
l’aprovació inicial i a exposició pública sense fer aquestes sessions. Però nosaltres hem 
considerat que seria convenient fer-les per explicar-vos la proposta i saber què en penseu.  
 
Recordar que tal i com s’ha dit tota la nit, seran sessions d’informació i consulta que permetran 
presentar informació i recollir aportacions ciutadanes al respecte. Les aportacions que es rebin a 
les sessions d’informació i consulta es tindran en compte per part del redactor del POUM.”  
 
 Cloenda, a càrrec de l’Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans. 
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“Vull agrair l’assistència de tots/es vosaltres, així com a l’empresa que dona suport a la 
participació, no només informativa sinó també de consulta per, evidentment, recollir el punt de 
vista de tots vosaltres. També animar-vos a tots aquells que teniu coses a dir i us representeu a 
vosaltres mateixos a venir a aquestes sessions. La nostra prioritat és fer un POUM pel poble que 
tingui un horitzó llarg .Per això s’està treballant amb seriositat i rigorositat. (...) Un POUM que té 
en compte l’opinió que es va recollir fa uns anys en el procés de participació. Persones que 
creien en un model de poble que hem tingut en compte, així com tindrem en compte a aquells 
que vinguin a les sessions i que presentin al·legacions. (...) Nosaltres volem realment que el 
POUM tingui en compte els problemes del poble, més enllà d’interessos de partits, etc. i per això 
caldrà parlar amb veïns i veïnes i fer aquestes sessions d’informació i consulta, persones que 
han patit reparcel·lacions que han comportat contenciosos i problemes; persones que tenen 
sentències que hem de resoldre, etc. Casos que els nostres serveis tècnics han de tenir en 
compte. La nostra voluntat és intentar resoldre els problemes del municipi i no podem fer 
demagògia. Cal que pensem mesures i buscar les sortides necessàries per tirar endavant un bon 
planejament, un planejament de futur”. 
 
 
ANNEX 
 

- Informació presentada a la sessió (power point) 
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ANNEX 2  
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FITXA TÈCNICA 
 
 
 
Títol del projecte: Participació Ciutadana en la revisió del POUM de Palau-solità i Plegamans. 

Promou el procés: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

Objectiu: Donar a conèixer a la ciutadania les propostes que preveu el POUM i recollir valoracions al 

respecte, a tenir en compte en la redacció del document. 

Data: Divendres, 14 de maig de 2010. 

Hora: de 20 a 23 hores. 

Lloc de realització: Sala Polivalent. 

Adreçat a: tota la ciutadania. 

Nombre de participants: 75 persones, de les quals 49 es queden a la part del taller de debat en 

grups. 

Suport tècnic: GMG Gestió i Participació Ciutadana, S.L 
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INTRODUCCIÓ 
 
El taller participatiu l’informe del qual es presenta a continuació s’ha dut a terme en el marc del procés 
participatiu en la revisió del POUM de Palau-solità i Plegamans. 

El procés està impulsat per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i compta amb el suport tècnic de 
l’empresa GMG Gestió i Participació. 

La participació ciutadana en la revisió del POUM es vehicula a través de diversos mecanismes 
participatius que permeten implicar-hi als agents socials i econòmics del territori. Així doncs, s’han 
programat diversos espais i moments participatius per tal de contrastar les propostes de POUM i 
recollir idees, propostes i suggeriments al respecte: a) sessions d’informació i consulta ciutadana, 
estructurades segons eixos temàtics relacionats amb el POUM; b) reunions amb les associacions de 
propietaris dels diferents barris del municipi; c) sessions de treball amb els partits polítics de la 
oposició. 

El dia 16 de febrer de 2010 es va celebrar una sessió de presentació per tal de contextualitzar els 
treballs de redacció del POUM i presentar el procés participatiu que l’acompanya. En aquest context, 
divendres 14 de maig de 2010 es va celebrar la primera de les tres sessions d’informació i consulta 
ciutadana, sobre l’estructura general i orgànica del territori. 

A continuació, es presenten els resultats de la sessió. El present informe recull la metodologia i les 
conclusions de la jornada i es lliura tant a l’Ajuntament com a l’equip redactor del projecte per tal que 
es valori la viabilitat de les aportacions recollides i per a tenir-les en compte en la redacció del POUM. 

Tanmateix, aquest informe ha de servir per a què els que han participat disposin d’un document de 
retorn de les aportacions que han fet  i per a què els que no hi han assistit puguin conèixer les 
conclusions a les que es va arribar. 
 
1. OBJECTIUS 
 
L’objectiu de la sessió és, d’una banda, facilitar informació a la ciutadania presentant les propostes 
del POUM, en un moment en què es tracta encara d’un document obert i, d’altra banda, obrir espais 
de debat per recollir idees, suggeriments i propostes de la ciutadania al respecte, a tenir en compte 
en la redacció del POUM. 
 
Així mateix, aquesta sessió permet avançar en les dinàmiques de treball conjunt entre l’Ajuntament, 
les entitats i els veïns i veïnes del municipi. 
 
2. PROGRAMA 
 
 Recepció i inscripció dels/de les participants.  
 Benvinguda i presentació, a càrrec de Mercè Pla, Alcaldessa . 
 Presentació tècnica de les propostes del POUM, a càrrec de Santi Bertran, redactor del Pla. 
 Presentació de la dinàmica de la sessió per part d’Andrea March, dinamitzadora de les sessions 

d’informació i consulta del POUM, de l’empresa GMG Gestió i Participació. 
 Treball en petits grups de debat. Debat a l’entorn de les propostes presentades: valoració 

d’aspectes positius i negatius i formulació d’altres propostes, si s’escau. 
 Plenari. Posada en comú de les conclusions dels grups de debat. 
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 Cloenda, a càrrec de Josep Maria Serraviñals, Regidor d’Urbanisme 
 
3. CONVOCATÒRIA 
 
La sessió era oberta a tota la ciutadania, amb especial esment als diferents agents del municipi: 
ciutadania no associada, comerciants i entitats i associacions. 

Per convocar als veïns i  veïnes i als diversos agents que intervenen en el desenvolupament del 
territori, es va fer difusió a través de l’espai web municipal, el butlletí mensual Fem Poble, es van 
enviar cartes de convocatòria i es va reforçar telefònicament la convocatòria d’aquelles persones que 
van assistir a la sessió de presentació del procés participatiu. 

4. METODOLOGIA 
  
La primera de les sessions d’informació i consulta va permetre presentar les propostes del POUM 
relacionades amb l’estructura general i orgànica del territori (sistema d’equipaments, sistema viari, 
usos del sòl i sistema d’espais lliures públics) explicant, alhora, informació de context (criteris del 
POUM i objectius). Es van recollir les valoracions ciutadanes al respecte així com altres propostes. 
Va tenir una durada de 3 hores aproximadament i hi van assistir  75 persones, majoritàriament a títol 
individual, tot i que també hi van participar membres d’entitats i d’associacions del municipi. 
D’aquestes 75 persones, 59 van participar del treball en grups de debat. També van assistir a la 
sessió tècnics/ques municipals i regidors/es de l’equip de govern, que van estar presents en el 
moment de presentació de la sessió i de plenari final. 
Per assolir els objectius plantejats, garantir la qualitat del procés deliberatiu i facilitar l’assoliment de 
consensos, es va dividir la sessió en diversos moments: 

Moment de presentació i informació 

Un cop Mercè Pla, Alcaldessa del municipi, dóna la benvinguda als/les participants i contextualitza la 
sessió, Santi Bertran presenta les propostes del POUM. 

Moment de debat en grups 

Per facilitar els debats i la participació de tothom, es va treballar en 4 grups operatius (blau, verd, 
vermell i groc) d’unes 6 -10 persones de perfils heterogenis, dinamitzats per tècnics experts en 
dinàmiques de grup. 

El debat va girar a l’entorn de propostes relacionades el sistema viari, els equipaments i els espais 
lliures. 

Moment de posada en comú de conclusions 

Els/les participants de cada grup es van reunir en plenari. Va ser el moment en què es van presentar 
les conclusions del debat i es van traslladar dubtes tant al redactor del POUM com al Regidor 
d’Urbanisme.  
 
Finalment,  Josep Maria Serraviñals, Regidor d’urbanisme, va fer l’acte de cloenda agraint la tasca 
realitzada per totes les persones que varen assistir a la sessió i emplaçant-les a la propera, que es 
realitzarà divendres 14 de juny de 2010.                            
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5. SÍNTESI DE LES CONCLUSIONS DEL TALLER 
 
Es va dividir als/les participants en 4 grups de debat per tal que valoressin aspectes positius i 
negatius de les propostes del nou POUM.  
 
A continuació, es recullen les conclusions majoritàriament compartides als diferents grups (en 
l’apartat 4 apareixen les conclusions de cada grup i altres propostes que es van formular): 
 
CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 
Cal esmentar el fet que els/les participants, a l’hora de valorar les propostes presentades pel redactor 
del POUM, van manifestar que els mancava informació. Van comentar que, tot i que els temes del 
POUM s’expliquen per sessions temàtiques,  necessitaven més dades per valorar les propostes. En 
aquest sentit, van reclamar saber quina és la previsió de creixement que fa el nou POUM i a on es 
preveuen zones de creixement. Van comentar que s’ha proporcionat informació “amb comptagotes” i 
que caldria tenir la informació prèviament per poder analitzar-la amb temps. Així mateix, es demanà 
poder emportar-se la documentació a casa, millorar la presentació i explicació de les propostes del 
POUM i adaptar els plànols per tal que siguin més entenedors en futures sessions. 
 
VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES SOBRE EL SISTEMA VIARI 
 Els/les participants consideren que la proposta de traçat del sistema ferroviari que preveu el 

nou POUM és positiva respecte a la prevista pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), 
ja que no travessa l’Hostal del Fum. Tot i això, alguns grups de debat posen en dubte la viabilitat 
de recollir la proposta en el POUM. 

 
 Valoren com a aspecte positiu el soterrament de la línia de tren. 

 
 Tot i això, també es comenta que cal preveure aparcament a la zona de la futura estació ja que 

segueix quedant força lluny respecte a altres zones del poble. 
 
 També es mostren d’acord amb la previsió d’una línia de bus que passi per l’Avinguda 

Catalunya i amb la reserva de sòl per si cal disposar d’una via segregada de bus o una línia 
de tramvia. En aquest cas, es prolongaria el futur passeig de la Riera de Caldes i el carrer 
Arquitecte Falguera. 

 
 De forma majoritària, es valoren positivament les propostes de millora dels vials, de connexió i 

d’accés presentades. Tot i això, es manifesten desacords i certes reticències i/o dubtes amb 
alguns vials. En aquest sentit, sorgeix el dubte de si la prolongació del Camí Reial fins al carrer 
Arquitecte Falguera i la urbanització del Camí de la Serra són actuacions que van 
acompanyades d’un procés d’urbanització a la zona. Es reclama més informació al respecte per 
tal de saber si s’hi edificarà, i quin tipus d’urbanització es preveu (tipologia dels habitatges, 
densitat de població...). 

 
 Es mostren d’acord amb la nova via estructurant de ponent. Es situaria al sector de Can 

Cladelles, per donar continuïtat al carrer Montjuic. Relliga a través del Camí de Sant Roc les 
urbanitzacions de la Pineda i Can Puigoriol amb les urbanitzacions de Montjuic i Can Duran i amb 
el nou sector de Can Cladelles fins a la zona industrial i la C155. Facilitaria l’accés de les 
urbanitzacions de Els Pins de Can Riera, la Serra, la Sagrera, Can Clapés, Montjuic i Can Duran. 
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 Es manifesten d’acord amb la proposta de crear eixos cívics a l’Avinguda Catalunya; lligats a la 
Riera de Caldes; al Camí de la Serra des de l’accés a Gallecs fins a Can Falguera; a Can 
Cladelles, etc. 

 
 Hi ha acord respecte a la proposta de crear un anell viari a la zona del centre del poble on es 

promoguin zones per a vianants i pacificació del trànsit. Permet la recuperació dels centres 
històrics. 

 
 S’assenyala la necessitat de dur a terme les propostes presentades de millora de connexió 

entre els diferents barris i entre els barris i el centre de Palau, tenint en compte el cotxe i el 
transport públic però promovent també els carrils bici i les zones per a vianants. 

 
 Un altre aspecte on hi ha molt consens és en la necessitat de preveure més zones 

d’aparcament. Tot i que es considera que millorant alguns vials i convertint-los en eixos cívics es 
promourà més el transport públic, l’ús de la bicicleta, o l’anar a peu,  es detecta manca 
d’aparcament a la zona de la futura estació de tren i en altres zones de Palau. En alguns grups de 
debat es fan propostes concretes en aquest sentit (vegeu apartat 4). 

 
 La proposta de transformar l’Avinguda Catalunya en una via urbana i eix cívic és recolzada 

pels participants però es dubte sobre la seva viabilitat. En aquest sentit alguns grups comenten 
que “com s’ho faran per posar-ho tot: cotxes, autobús, voreres i espais millors pels vianants?” 
Reclamen més informació al respecte: quina serà l’amplada de les voreres, la ubicació dels 
aparcaments, etc. 

 
 D’altra banda, no hi ha consens entre els/les participants respecte l’aparcament a 

l’Avinguda Catalunya: alguns grups proposen preveure-hi zones d’aparcament públic, però 
d’altres comenten que l’aparcament caldria situar-lo a la perifèria de l’Avinguda, però a prop.  

 
 
VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES SOBRE EL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES I  
EQUIPAMENTS 
 La majoria dels/les participants consideren que els espais verds es veuen reduïts amb el nou 

POUM. Es posa l’exemple del Bosc de Can Padró. 
 També es comenta que en alguns casos es perden equipaments respecte al planejament 

vigent: es posa l’exemple del Pla de l’Alzina. 
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6. CONCLUSIONS DELS GRUPS DE DEBAT 
 
Els/les participants es van distribuir en 4 grups de treball heterogenis. A continuació, es recullen les 
conclusions de cada grup, presentades al plenari final. 

 
GRUP VERMELL 

 
SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SISTEMA VIARI (mobilitat,sistema ferroviari, 
vials, aparcaments,...) 

 
El grup considera prioritari recuperar i posar en marxa el tramvia del Calderí.  
Consideren que el projecte de tramvia s’ha de recuperar ja que connectaria millor el 
municipi sense haver de dependre del vehicle privat. És important tenir un projecte 
on poder connectar el municipi amb Mollet i Santa Perpètua ja que en aquest últim 
amb l’intercanviador es tindria més facilitat per arribar a Barcelona i anar tan a 
l’aeroport com al port.  
 
 
La previsió de rotondes en els principals vials del municipi.  
Així, es donarà fluïdesa i mobilitat. S’ha de pensar en fer bé les rotondes i amb un 
radi adequat per a que hi puguin girar els vehicles.  
 
 
El nou vial del Camí de la Serra. 
Aquest nou vial descongestionarà  de cotxes el centre i les principals vials del 
municipi. Connectarà els barris del municipi pel nord (Turons, Can Falguera, Mallol). 
Es comenta que aquest camí serà positiu i aprofitable de veritat si es continua fins a 
la rotonda de Sabadell-Granollers (C-155) per tal de no col·lapsar tan les sortides 
del municipi en hores punta.  
 
 
La proposta de nova rotonda és positiva perquè facilitarà accés als barris de la 
zona. 
El sector del Puigoriol i la Pineda tindrà més accessibilitat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectes 
positius 
(d’acord) 

 
El pont que s’obra des de Can Cladelles fins l’Avinguda Catalunya.  
 

 
 
 
 
 

Aspectes 
negatius 

(en desacord) 

 
El debat sobre la línia del tren genera diverses visions i dubtes: 
 

1. Està clar que la proposta del PTMB té molta utilitat pel polígon però no per a 
la gent del municipi. 

2. Igualment, la previsió de l’Ajuntament està molt lluny del centre i obligarà a 
moure a la gent amb cotxe fins a l’estació. Si no hi ha previsió 
d’estacionament no té sentit, tot i que tampoc es veu clar un traçat més 
proper al centre. 

3. Part dels assistents considera que tant la via del tren plantejada pel 
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consistori com la interpolar segrega encara més el barri de Can Parera. 
L’altre part dels assistents considera que Can Parera ja és així i que no 
afectarà tant. 

 
SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES (parcs i 
places...) 

 
Aspectes 
positius 
(d’acord) 

 
... 
 

 
No hi ha continuïtat d’espais verds a la Fàbrica del Cartró. 
Es comenta que si es vol fer una zona verda continuada i repartida al llarg del 
municipi no s’entén que en el Camí del Molí, en la zona de la Fàbrica del Cartró, no 
sigui zona verda. Els participants es qüestionen si això es dóna perquè s’ha 
modificat a edificable. 
 

 
 
 
 

Aspectes 
negatius 

(en desacord) 
 
Ha desaparegut la zona verda del carrer Vall d’Aran.  
Es considera que no és justificable canviar la zona verda en aquest carrer, ja que en 
el vigent si es preveu.  
 

ALTRES PROPOSTES 
 
El grup consensua portar una proposta al plenari referent al procés participatiu plantejat.  
Consideren que el procés ha estat mal plantejat perquè per a poder participar del procés ha faltat més 
informació. Comenten que la informació s’ha donat amb comptagotes i que no pot ser perquè és 
elemental tenir prèviament la informació per a poder tractar els temes amb més detall. 
Proposen que de cara a la propera sessió es pengin prèviament els documents a la web municipal, 
així ja podran preparar-se la sessió més detingudament i podran fer més aportacions. 
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GRUP VERMELL 

 
 
Resum del debat:  
 
El grup va començar amb 15 persones escoltant el resum de les propostes de l’equip redactor. En 
el moment d’explicar la dinàmica una part dels/les participants del grup va comentar que no és 
possible treballar així si no han pogut mirar més la informació. Aquesta part del grup va decidir 
marxar per aquest motiu i els acompanyaren altres als quals se’ls havia explicar  que no és qüestió 
de parlar de les afectacions personals de cadascú, ja que serà via al·legació la forma de presentar 
al·legacions particulars al document. Es va informar que es tracta de parlar dels elements 
col·lectius que estan a debat sobre la proposta de POUM presentada.  
 
Finalment, la resta de participants al grup (6 persones) van acordar treballar com un grup de 
discussió, on ells van anar comentant els diferents temes i el dinamitzador els hi anava fent 
preguntes. Finalment es va fer un repàs de totes les idees sorgides per tal de consensuar-les o no.  
 
El treball amb aquesta dinàmica i amb aquest grup reduït va funcionar molt bé i el to del debat va 
ser distès i molt correcte.  
 
Composició del grup: 
 
Finalment, els 6 participants reals del grup estaven repartits en qüestió d’edats, on hi havia dos 
persones entre 30 i 40 anys, 3 entre 40 i 65 i 1 més gran de 65 anys.  Pel que fa a la perspectiva de 
gènere el grup estava descompensat i només hi havia una dona.  
 
Els membres del grup venien a títol personal excepte un, que representava una Associació de 
Veïns.  
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GRUP BLAU 

 
SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SISTEMA VIARI (mobilitat,sistema ferroviari, 
vials, aparcaments,...) 

 
D'acord amb les propostes d'àrees de trànsit restringit i prioritat invertida de 
recuperació de centres històrics. (zona centre i Nuclis de La Sagrera, del carrer de 
Dalt, del carrer de Baix i de Can Cortès i Centre). 
 
 
D'acord amb la proposta d'aparcaments al polígon industrial: aparcament en 
superfície per a camions amb les instal·lacions necessàries (rentat de cotxe, 
benzinera, restaurant-cafeteria, etc.). 
 
 
D'acord amb la proposta del sistema ferroviari proposada pel POUM 
 
 
D'acord amb les propostes del transport públic interurbà (bus-tramvia), tant de la 
línia de bus Avda. de Catalunya com de la reserva de sòl per si cal disposar d'una via 
segregada de bus o línia de tramvia, segons la proposta del POUM.  
   
 
D'acord amb la proposta del POUM de la nova via estructurant de ponent. És a 
dir:  
 Al sector de Can Cladelles per donar continuïtat al carrer Muntjuïc 
 Relligar a través del Camí de Sant Roc les urbanitzacions de La Pineda i Can 

Puigoriol, amb les urbanitzacions de Montjuic i Can Duran, amb el nou sector de 
Can Cladelles fins a la zona industrial i la C-155. 

 Millorar l’accés de les urbanitzacions de Els Pins de Can Riera, Serra de Can 
Riera, Can Riera, La Sagrera, Can Clapés, Montjuic i Can Duran 

 
 
D'acord amb la proposta del POUM de l'anell viari a la zona del centre fent-la una 
àrea de trànsit restringit i de prioritat invertida però assegurant i facilitant l'accés de 
les ambulàncies, bombers, policies, etc.    
 
 
D'acord amb la proposta del POUM de fer una xarxa peatonal (eix cívic) lligad a la 
Riera per a què Palau-solità i Plegamans no li doni l'esquena a la riera de Caldes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectes 
positius 
(d’acord) 

 
D'acord amb la proposta del POUM de fer xarxa peatonal (eix cívic) el camí de la 
Serra des de l'accés a Gallecs fins a Can Falguera. 
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D'acord amb la proposta del POUM de la Xarxa de Carrils bicicletes amb 
l'excepció del carril bici de la Sagrera al Cementiri Parroquial (s'ha de protegir la 
fauna d'aquella zona) 
 
 
 
Desacord amb les propostes d'aparcament del POUM, menys la del polígon 
industrial (per a camions amb les instal·lacions necessàries -rentat de cotxes, 
restaurant-cafeteria, etc). 
 
 
Falta de tractament del barri de Santa Magdalena per part del POUM. 
 
 
Desacord amb la proposta del sistema viari del POUM del camí de la Serra. 
 
 
Manca per part del POUM d'una proposta de sortida Can Riera, Can Duran, La 
Sagrera cap a la C-155. I això ja està recollit al pla actual.    
 
 
No al carril bicicletes de la Sagrera al cementiri Parroquial. Aquella zona s'ha de 
protegir per la fauna que hi ha. 
 
 
Manca d'informació detallada de les propostes per a què els ciutadans puguin 
opinar correctament. 
 
En relació a això els participants estaven d'acord a millorar l’ Avda. de Catalunya (fent 
la un eix per poder caminar posant principalment voreres, etc.) però això no hauria de 
treure de cap manera espai per als pàrkings de cotxes.   
 
 
No a l'ampliació de la variant de Palau ni al Quart cinturó. La variant de Palau 
s'ha de deixar tal i com està, només s'ha de posar-li barreres anti-soroll. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectes 
negatius 

(en desacord) 
 
 
 
 

 
Desacord amb la proposta del sistema viari del POUM de prolongació del Camí 
Reial fins al carrer Arquitecte Falguera.  
Motiu: pensen que hi ha un projecte d'especulació (immobiliària de construcció i això) 
en relació a aquells camins i,naturalment, no el volen 
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SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES (parcs i 
places...) 

Aspectes 
positius 

 

 
... 
 
 
 
 
Si bé la proposta del parc lineal de la riera de Caldes és bona, és encara 
insuficient. 
 

 
 
 

Aspectes 
negatius 

(en desacord) 
 

 
S'ha de protegir la zona de  la Sagrera al cementiri Parroquial per la fauna que hi ha. 
Per això no s'ha de fer un carril bici allà. 
 
 

 
ALTRES PROPOSTES 
 
Tenir en compte per a les properes sessions que en aquesta va haver-hi una manca de informació 
detallada de les propostes de POUM elaborada per a què els assistents participin. Els/les participants 
demanen poder emportar-se a casa la documentació presentada.  
 
 
Fer aparcaments per cotxes: 

 Soterrats a la Plaça de l'Ajuntament 
 Soterrats a la zona Doctor Navarro 
 A la nova estació ferroviària (un pàrking amb gran dimensions per poder accedir fàcilment a la 

RENFE) 
 

 
Millora la variant de Palau tal com està amb barreres anti-soroll. 
 
 
Endreçar i desdoblar la C-155. 
 
 
Respectar tots els espais  verds existents donant continuïtat dels mateixos (amb els nous proposats per 
el POUM). 
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GRUP BLAU 

 
Resum del debat:  
Els assistents no van voler separar-se en subgrups per a debatre les propostes que s'havien 
presentat. Per això aquest grup va funcionar des del principi sota la tècnica de grup de discussió. Els 
temes que el dinamitzador anava explicant eren les propostes del POUM i com a grup sencer es 
discutien una per una. 
 
Per manca de temps no es va parlar gaire dels equipaments. 
  
Els temes que més interessaven als participants eren els dels aparcaments, és a dir, com fer del 
municipi un millor lloc amb el nou POUM però sense treure, o fer-ho el menys possible, places 
d’aparcament. 
 
Per altra banda tots i totes estaven en desacord amb la manca d’ informació detallada  i precisa de 
què van disposar en la primera part de la sessió, considerant que és indispensable per discutir les 
propostes de POUM a l'hora d'obrir el procés de participació. I per això van proposar millorar-lo per a 
les properes sessions que es faran. 
 
En general el to del debat va ser dinàmic i constructiu, assolint el consens en totes les qüestions 
abordades. 
 
Composició del grup: 
Entre 12 i 18 assistents -van estar fluctuant- de mitjana edat. Un terç dels participants eren homes i 
els 2 terços restants eren dones.  
 
La majoria va participar a títol individual com a veí/ïna de Palau i alguns d’ells ho feien com a 
membres de la Plataforma Salvem el Poble. 
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GRUP VERD 

 
SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SISTEMA VIARI (mobilitat,sistema ferroviari, 
vials, aparcaments,...) 

 
La proposta del sistema ferroviari que contempla el POUM, tant pel que fa al 
soterrament com a la futura ubicació, és preferible a la que marca el PTMB “perquè 
així no passa pel mig de l’Hostal del Fum”. 
 
 
En línies generals, d’acord amb les xarxes de comunicació previstes. Es 
considera que les diverses zones i sectors de Palau quedaran ben comunicades 
amb la xarxa prevista 
 
 
D’acord amb la previsió de tram per autobús i tramvia, per si fos necessari. 
 
 
D'acord amb la proposta del POUM de l'anell viari a la zona del centre, concebent-
la com una àrea de trànsit restringit i de prioritat invertida. 
 
 
D'acord amb la proposta del POUM de fer una xarxa peatonal (eix cívic) lligada a la 
Riera de Caldes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectes 
positius 
(d’acord) 

 
La xarxa de carrils bici prevista, que contempla la continuïtat d’alguns d’ells amb 
camins rurals. 
 
 
El tram soterrat del tren no pot fer-se per qüestions de pendents. Part del grup 
considera que no seria una proposta viable, tot i que si desitjable, degut al 
desnivell de la zona. 
 

 
 
 
 
 

Aspectes 
negatius 

(en desacord) 
 
 

 

 
Respecta a les propostes de vials, els/les participants mostren certes reticències 
amb algunes propostes.  
 
Per exemple, es pregunten: 

1. Amplada de les vies que es proposa millorar? En funció de l’amplada dels 
vials es fan unes propostes o unes altres, però es desconeix el creixement 
previst, fet que dificulta valorar les propostes. Cal saber quina densitat de 
població ens estem referint i quines zones seran edificables. 

2.  Per què es vol prolongar el Camí Reial? Si per la part de d’alt ja hi ha 
connexió?Per què és una proposta que va acompanyada d’edificació a la 
zona? 

3. Quin ús es farà de la urbanització del Camí de la Serra?També s’edificarà 
per allà? 
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SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES (parcs i 
places...) 

 
Aspectes 
positius 
(d’acord) 

 

 
... 

 
Aspectes 
negatius 

(en desacord) 
 

 
Parc Urbà al Bosc de Can Padró. La proposta suposa una disminució de la zona 
verda. 
 

ALTRES PROPOSTES 
 
Avinguda Catalunya com a carrer emblemàtic de Palau: 

- amb comerços 
- pensada pels vianants 
- on passi el bus 
- on hi puguin passar els cotxes, com a eix de comunicació important amb els diferents barris i 

accés al municipi 
- sense aparcaments (bosses d’aparcaments als carrers perifèrics de l’avinguda però propers 

 
Fer un pont a Sant Roc 
 
 
Fer un pont a Santa Magdalena(“cal arreglar el que tenim sense ampliar vials”) 
 
 
Preveure línia de bus per sota, perquè passi pel polígon. Tal i com està dibuixat sembla que el polígon 
quedi “aïllat” i que no passi pel mig. És important donar cobertura de transport públic a la zona. 
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GRUIP VERD 

Resum del debat:  
Els/les participants s’han mostrat molt interessats pel tema tractat i amb predisposició per al debat, 
utilitzant un to respectuós però reclamant informació que consideren necessària per poder debatre 
amb criteri. 
 
En un inici no s’accepta la dinàmica proposada, emfatitzant la necessitat de disposar de la 
informació amb antelació a la sessió, per poder-la treballar prèviament al taller, assimilar-la millor. I 
tenir més criteri a l’hora de valorar les propostes. De forma majoritària es comenta que la informació 
explicada durant la presentació no ha estat clara i que costa d’entendre els plànols perquè falten 
punts de referència. Així mateix, reclamen poder-se emportar a casa la documentació que es 
presenti a les sessions. 
 
D’altra banda, es comenta que hi ha propostes, com per exemple les relacionades amb els vials, 
que van lligades a altres temes com “la consolidació de l’espai urbà” i sense informació referent a 
quina població es preveu en el POUM i de quina forma i a on es preveu edificar “és impossible 
debatre sobre això que es presenta avui”. Es reclama informació sobre a què es refereix el redactor 
del POUM sobre “consolidació”, si suposa nous creixements i a on. En tot cas, aquestes qüestions 
s’emplacen a la tercera sessió, que es celebrarà la juliol, on tractarà a fons aquesta temàtica. 
 
Un cop exposades aquestes opinions, es va acceptar la dinàmica de treball proposada inicialment i 
els participants es mostraren actius i amb bona predisposició.  
 
El consens es va assolir en pràcticament totes les qüestions que van sorgir.  Totes les persones 
varen manifestar les seves visions respectant els torns de paraula i  escoltant-se les unes a les 
altres. El grup va considerar, però, que el temps de treball conjunt i de debat no va ser  suficient 
donada la importància i amplitud dels temes tractats. 
 
Composició del grup: 
Grup format per 13 persones, concretament 7 homes i  6 dones. La majoria tenen d’entre 50 i 65 
anys i també hi participen persones de mitjana edat. 
Un dels participants ho fa com a veí i també com a regidor del PSC; hi participen 4 membres de 
Salvem el Poble i la resta ho fan a títol individual. 
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GRUP GROC 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SISTEMA VIARI (mobilitat,sistema ferroviari, 
vials, aparcaments,...) 

 
Aspectes 
positius 
(d’acord) 

 
En general ens agrada la proposta del tren, però no es podrà fer, ja que prima 
el que digui el PTMB. 
 
 
Pel que fa a l’estructura peatonal, no veiem viable fer els eixos cívics, no 
creiem que hi hagi prou espai. 
 
 
Falten aparcaments públics. Amb les previsions que es fan no és suficient 
 

 
 
 

Aspectes 
negatius 

(en desacord) 
 
 

 
 
No estem d’acord amb el tram de la xarxa bàsica que passa per darrera la 
Pineda. 
 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES (parcs i 
places...) I ELS EQUIPAMENTS 

 
Aspectes 
positius 
(d’acord) 

 
... 

 
Es perd sòl d’equipaments al Pla de l’Alzina 
 

 
Aspectes 
negatius 

(en desacord)  
Es perden moltes zones verdes i no hi estem d’acord. 
 

ALTRES PROPOSTES 
 
Pel que fa a la zona verda: el plantejament del POUM s’ha fet al revés, primer s’hauria de decidir quin 
límit de creixement del poble volem, i fer el POUM adaptat a això. Per nosaltres el límit ideal és de 
18.000 habitants, no volem viure en una ciutat.” 
 
 
No volem una massificació, ni de gent ni d’urbanitzacions. Volem viure en un poble, no en una ciutat. 
 
 
S’hauria d’unificar el terreny i no dispersar-lo. 
 
 
Fer arribar la xarxa viària bàsica a la secundària a Can Cladelles. 
 
 
Volem més serveis necessaris. 
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GRUP GROC 

 
 
Resum del debat:  
El to del debat en un inici ha estat una mica dur i de molt escepticisme en vers el projecte de POUM, el 
plantejament de la sessió i la dinàmica en sí. Finalment, però, s’ha pogut seguir la dinàmica i acomplir 
els objectius d’aquesta: valoració de les propostes presentades per l’Ajuntament i noves propostes. 
 
Val a dir que tots els assistents es van queixar de la manca d’informació, o si més no, de la manca de 
claredat de l’explicació. Això va ser objecte de queixes durant tota la sessió. 
 
La idea de més consens ha estat: contenir el creixement del poble i conservar totes les zones verdes. 

Composició del grup: 
 
Al final s’han quedat 12 persones al taller, 4 homes i 7 dones. D’aquests, 4 eren membres de la 
plataforma Salvem el Poble. 
 
Hi havia 3 persones de menys de 30 anys, 4 de més de 60, i 5 de 30 a 60 anys. 
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7. VALORACIÓ DE LA JORNADA PER PART DELS/LES PARTICIPANTS 
 
De les 75 persones participants a la sessió, 40 van omplir el qüestionari d’avaluació. Van assenyalar 
amb una X el grau de satisfacció de l’1 al 5 respecte a cadascun dels ítems proposats (1 seria gens 
satisfet i 5 seria molt satisfet).  
 
Els gràfics següents anuncien els ítems formulats i els resultats obtinguts, mostrant el percentatge de 
persones que va triar cada grau de valoració: 
 

VALORACIÓ GENERAL DE LA SESSIÓ 
 

Claredat de la informació aportada

47,5%

22,5% 20,0%

2,5% 5,0% 2,5%

1 2 3 4 5 NS/NC

 

Importància dels temes tractats

7,5% 7,5% 10,0%

30,0%

45,0%

0,0%

1 2 3 4 5 NS/NC

 



Participació Ciutadana en la revisió del POUM de Palau-solità i Plegamans 
 

GMG Gestió i Participació Ciutadana, SL                                                                                                    21 

Organització de la sessió

30,0%

15,0%

35,0%

7,5% 5,0% 7,5%

1 2 3 4 5 NS/NC

 

Durada de la sessió

7,5%
12,5%

35,0% 32,5%

7,5% 5,0%

1 2 3 4 5 NS/NC
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Lloc de realització

7,5% 10,0%

27,5% 25,0%
30,0%

1 2 3 4 5 NS/NC

 

Hora de la sessió

15,0%
10,0%

25,0% 27,5%
22,5%

0,0%

1 2 3 4 5 NS/NC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Participació Ciutadana en la revisió del POUM de Palau-solità i Plegamans 
 

GMG Gestió i Participació Ciutadana, SL                                                                                                    23 

VALORACIÓ DEL TREBALL EN GRUPS DE DEBAT  
 

Oportunitat d’expressar i compartir 
opinions

10,0%
20,0%

15,0%
20,0%

5,0%

30,0%

1 2 3 4 5 NS/NC

 

Dinàmica i materials utilitzats durant el 
Taller

7,5%

27,5%
20,0% 17,5%

2,5%

25,0%

1 2 3 4 5 NS/NC
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Durada del treball en grups

7,5%

27,5%

20,0% 17,5%

2,5%

25,0%

1 2 3 4 5 NS/NC

 

Tasca dels dinamitzadors i 
dinamitzadores

7,5% 7,5%

20,0% 20,0% 17,5%

27,5%

1 2 3 4 5 NS/NC

Resultats obtinguts en el debat 

10,0%
15,0%

25,0%

7,5% 5,0%

37,5%

1 2 3 4 5 NS/NC
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COMENTARIS DELS/LES PARTICIPANTS RESPECTE A LA SESSIÓ 
 
D’altra banda, el qüestionari plantejava preguntes obertes que van permetre recollir diversos 
comentaris sobre la sessió: 
 
El que més m’ha agradat del Taller ha estat... 
 NC (23). 
 Veure l’interès dels ciutadans. 
 El gran número d’assistents. 
 La oportunitat de que ens escoltessin i veure les imatges per l’ordinador. 
 Que es pugui donar propostes i opinions. 
 Els grups de treball. 
 El debat en grup. 
 Poder participar. 
 La dinamitzadora. 
 El sitio. 
 La possibilitat de manifestar les opinions. 
 El dinamitzador. 
 La participació. 
 La idea de crear un centro del pueblo con entidad; zonas verdes y equipamientos de ocio y la 

propuesta de carril bici. 
 La presentació. 
 El interés en hacer pueblo. 
 Res perquè l’explicació ha sigut molt dolenta. 
 Res 

 
El que menys m’ha agradat ha estat... 
 NC (17). 
 La presentació i el poc coneixement que teníem dels temes. 
 El ponent. 
 La dolenta explicació del redactor del POUM. La gent no sap llegir plànols i has de donar punts 

de referència. 
 La informació del principi no ha estat clara, no teníem la informació i realment era difícil poder 

opinar 
 Com s’ha explicat. 
 La informació gràfica davant l’explicació del tècnic, massa petita, no es veia en la distància. No 

s’ha entès gaire l’explicació del tècnic. 
 La informació. (2) 
 La manca d’informació prèvia. 
 L’exposició i presentació de l’explicació verbal. 
 Molts temes a estudiar en poc temps. 
 Que al final no ens han respòs algunes opinions, I faltarien més sessions no tan sols una al mes. 
 Falta de documentació. 
 La falta d’informació del personal. 
 L’explicació dels temes amb poca claredat i la manca d’informació prèvia. 
 Veure tant petit. 
 No tenir documentació per poder opinar amb garanties. 
 La poca claredat i preparació 
 No m’ha agradat. 
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 La part tècnica. 
 L’equip de so i l’organització. 
 La durada de la sessió molt llarga. 
 Veure les masacres agrícoles com els camps de la Masia Julià. La part de Can 

Cladelles/Carrerada, etc... 
 
No vull marxar sense dir que... 
 NC (24) 
 És una vergonya la manera d’explicar un Pla com aquest. La falta de claredat i el mal explicar del 

presentador i la falta de claredat dels plànols importants, 
 Per donar l’opinió s’hauria de deixar més dies per madurar una reflexió sobre les propostes. 
 Cal millorar la lectura i l’explicació. 
 S’ha d’explicar d’una altra manera. 
 Ens agradaria haver tingut el material abans (mapes) i emportar-nos els maper per poder estudiar 

a casa. Ens agradaria haver pogut participar més en la part inicial de redacció del POUM. 
 Quina serà l’alçada de l’edificació?Vull tenir tota la informació i emportar-me-la a casa. Què passa 

al bosc de Can Padró?. 
 Que es tinguin en compte els habitatges existents. 
 No es veia bé la informació de la pantalla. No s’han donat les condicions (per molt motius) per 

poder participar. 
 M’agradaria participar més activament. 
 Quisiera saber cómo quedará la actual carrerada. Está previsto el desdoblamiento de la actual 

carretera de Caldes? 
 Falten fotocòpies de plànols per emportar 
 Colgasen la información en la web. 
 No és el poble que volem, amb un creixement desmesurat. No volem ser ciutat. 
 La falta d’informació del personal. 
 No s’ha dit la densitat de població ni la previsió d’habitants i així no es pot opinar sobre els vials 

presentats. 
 No hi ha qui entengui res perquè s’ha explicat molt malament i els ciutadans no podem opinar 

amb aquesta informació. 
 
Per la propera vegada estaria bé que... 
 NC (20) 
 Un expositor millor. 
 S’aprengués a parlar amb públic. 
 Més claredat en les paraules perquè la gent del carrer l’entengui. 
 L’explicació del tècnic fos més planera. Informació gràfica no tan general, més específica per 

barris. 
 S’expliqui bé. 
 Ens donessin un dossier amb la informació. I també que ho expliqui una altra persona d’una 

manera més entenedora. 
 Tenir un expedient per a mi i més plànols més grans i detallats. 
 Que es pengi la informació de la sessió al web municipal. 
 Tinguéssim millor informació. 
 Tinguéssim abans la informació per preparar les opinions. 
 Tinguessin cura dels fallos. 
 Hi hagués una participació real i poder dir més coses sobre com volem el nostre poble(sense 

quarts cinturons, volem conservar més espais verds). 
 Que es veiés més gran. 
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 Els mitjans fossin millors i tenir informació prèvia. 
 Es continuï amb aquests equips de treball. 
 La pantalla fos més gran. 
 Funcionés la presentació. 
 Explicacions més detallades. 
 Fos més ben aclarit. 
 Anés més preparat. 

 
De l’1 al 10. Quina valoració fa del taller de barri? 
Màxim: 8 
Mínim:  0 
En una escala de l’1 al 10 la sessió rep una valoració mitjana de 3,9 
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8. RELACIÓ DE LES PERSONES QUE HAN PARTICIPAT AL TALLER 
 

ALBERT CASTANYER 
AMABLE ARIAS 
ÀNGEL MARSAL 
ANGELA PAGÈS 
ANGELES MARTÍN 
ÀNGELS IGLESIAS 
ANTONI CERDÀ 
ANTONI PLADEVALL 
ANTONIO VENTURA 

ANTONIO ALIAGA 
ANTONIO TORRENT 

BENETA OROMÍ 
CONTXI CAMARA 
DAVID ABASCAL 
ERIC CABANILLAS 
ESTHER DÍAZ 
FERNANDO GARCIA 
FRANCESC VILARDELL 
ISABEL  MESAS 
JAUME SAMPERA  
JAUME SOLÀ 
JAUME COSTA 
JAUME MONTLLOR 
JOAN QUILIS 
JOAN ÀLAMO 
JOAN LLARGUÉS 
JOAN NAVARRO (AVV LA SAGRERA) 
JORDI HORTA 
JORDI SERRAVIÑALS 
JOSE ANTONIO NUÑEZ 

JOSEP MONTLLLOR 
JOSEP CUYÀS 
JOSEP  CASTELLS (ASS.CULTURAL) 
JOSEP MANEL MONTSERRATE 

JOSEP MARIA CATALÀ 
JOSEP MARIA SARRACANTA 
JULIA EXPÓSITO 

JULIÀ MUMBRÚ 
JULIÀ MATEU 
JULIÀ MONTERO 
JULIO JEREZ 
LLUÍS AVELLANA 
LLÚÏSA  TELLO 
LOURDES SALTOR 
M.DOLORS  SOLÉ 
MANEL MARTÍN 
MARGA PAYOLA (SALVEM EL POBLE) 
MARIA BONSOMS 
MARIO PLADEVALL 
MARTA VILA (SALVEM EL POBLE) 
MATEU VILA 
MATRIA BORONES 
MAXIMILIANA MIQUEL 
MERCÈ MARTÍN 
MERCÈ MARTÍNEZ 
MIQUEL HORTA 
MIQUEL ROVIRA (EGIDOR PSC) 
MIQUEL NAVINES 
MONTSE DURAN 
NÚRIA BROTO (SALVEM EL POBLE) 
PILAR PEÑA 
RAMON FABREGAS 
REMEI CRESPO 
ROSA  MONTLLOR 
ROSALIT CAPELLA 
SALVADOR BURNÉS 
SALVADOR LLOPIS 
SALVI VILA 
SANTI LUMBRERAS 
SISCO PUJADAS 
TEO HERNANDO (SALVEM EL POBLE) 
TERESA CAROL 
TERESA VILARDELL 
TOMÁS CASTELLS (DESENVOLUPAMENT 

AGRO-RURAL) 

 
MOLTES GRÀCIES A TOTES I A TOTS ! 
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FITXA TÈCNICA 
 
 
 
Títol del projecte: Participació Ciutadana en la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM) de Palau-solità i Plegamans. 

Promou el procés: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

Objectiu: Donar a conèixer a la ciutadania les propostes que preveu el POUM i recollir valoracions al 

respecte, a tenir en compte en la redacció del Pla. 

Data: Divendres, 11 de juny de 2010. 

Hora: de 20.00 a 23.30 hores. 

Lloc de realització: Sala Polivalent. 

Adreçat a: Tota la ciutadania. 

Nombre de participants: 34 persones. 

Suport tècnic: GMG Gestió i Participació Ciutadana, S.L. 
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INTRODUCCIÓ 
 
La sessió d’informació i consulta ciutadana sobre el sòl no urbanitzable, l’informe de la qual es 
presenta a continuació, s’ha dut a terme en el marc del procés participatiu en la revisió del Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palau-solità i Plegamans, impulsat per 
l’Ajuntament del municipi i que compta amb el suport tècnic de l’empresa GMG Gestió i Participació 
Ciutadana, S.L. 

La participació ciutadana en la revisió del POUM es vehicula a través de diversos espais i moments 
participatius que permeten implicar-hi als agents socials i econòmics del territori. En aquest sentit, el 
dia 16 de febrer de 2010 es va celebrar una sessió de presentació per tal de contextualitzar els 
treballs de redacció del POUM i presentar el procés participatiu que l’acompanya.  

D’altra banda, s'estan desenvolupant diverses sessions per tal de contrastar les propostes de POUM i 
recollir idees, propostes i suggeriments al respecte: a) sessions d’informació i consulta ciutadana, 
estructurades segons eixos temàtics relacionats amb el POUM; b) reunions amb les associacions de 
propietaris dels diferents barris del municipi; c) sessions de treball amb els partits polítics que 
conformen el consistori. 

Divendres 14 de maig de 2010 es va celebrar la primera de les tres sessions d’informació i 
consulta ciutadana previstes, que girava a l’entorn de l’estructura general i orgànica del territori. 

A continuació, es presenten els resultats de la segona sessió, duta a terme divendres 11 de juny 
de 2010. El present informe recull la metodologia i les conclusions de la jornada i es lliura tant a 
l’Ajuntament com a l’equip redactor del POUM per tal que es valori la viabilitat de les aportacions 
recollides i per a tenir-les en compte en la redacció del Pla. 

Tanmateix, aquest informe ha de servir per a què els que han participat disposin d’un document de 
retorn de les aportacions que han fet  i per a què els que no hi han assistit puguin conèixer les 
conclusions a les que es va arribar. 
 
1. OBJECTIUS 
 
L’objectiu de la sessió és doble: d’una banda, facilitar informació a la ciutadania presentant les 
propostes del POUM, en un moment en què es tracta encara d’un document obert. D’altra banda, 
obrir espais de debat per validar, matisar i enriquir el contingut del nou POUM. 
 
Així mateix, aquesta sessió permet avançar en les dinàmiques de treball conjunt entre l’Ajuntament, 
les entitats i els veïns i veïnes del municipi. 
 
2. PROGRAMA 
 
 Recepció i inscripció dels/les participants.  
 Benvinguda i presentació, a càrrec de Josep Maria Serraviñals, Regidor d’Urbanisme. 
 Presentació tècnica de les propostes de POUM, a càrrec de Santi Bertran, redactor del Pla. 
 Presentació de la dinàmica de la sessió per part d’Andrea March, dinamitzadora de les sessions 

d’informació i consulta del POUM, de l’empresa GMG Gestió i Participació. 
 Treball en petits grups de debat. Debat a l’entorn de les propostes presentades: valoració 

d’aspectes positius i negatius i recull d’altres propostes. 
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 Plenari. Posada en comú de les conclusions dels grups de debat. 
 Cloenda, a càrrec de Josep Maria Serraviñals, Regidor d’Urbanisme. 

 
3. CONVOCATÒRIA 
 
La sessió era oberta a tota la ciutadania, amb especial esment als diferents agents del municipi: 
ciutadania no associada, comerciants, entitats i associacions. 

Per convocar als veïns i  veïnes i als diversos agents, es va fer difusió a través de l’espai web 
municipal, el butlletí mensual Fem Poble, es van enviar cartes de convocatòria i es va reforçar 
telefònicament la convocatòria d’aquelles persones que van assistir a la sessió de presentació del 
procés participatiu. 

4. METODOLOGIA 
 
La sessió va permetre presentar les propostes del POUM relacionades amb el sòl no urbanitzable, és 
a dir, amb els béns i patrimoni que cal protegir. Es van recollir les valoracions ciutadanes al respecte i 
els/les participants van formular propostes alternatives.. 
Va tenir una durada aproximada de 3,5 hores i hi van assistir 34 persones (membres d’entitats i 
d’associacions del municipi i veïns i veïnes a títol individual). També van assistir a la sessió 
tècnics/ques municipals i regidors/es, que van estar presents en el moment de presentació de la 
sessió i de plenari final. 
Per assolir els objectius plantejats, garantir la qualitat del procés deliberatiu i facilitar l’assoliment de 
consensos, es va dividir la sessió en diversos moments: 

Moment de presentació i informació 

Josep Maria Serraviñals va donar la benvinguda als/les participants i va contextualitzar  la sessió, fent 
un breu resum de com s’estructura el procés participatiu del POUM. Va recordar elements tractats a 
la primera sessió d’informació i consulta i, a continuació, va reflexionar a l’entorn del patrimoni natural 
del municipi i les característiques del sòl no urbanitzable de Palau. 

 

Imatge de la sessió 
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Posteriorment, Santi Bertran, arquitecte redactor del POUM, va presentar les propostes del POUM 
relacionades amb el sòl no urbanitzable. 

Moment de debat en grups 

Per facilitar els debats i la participació de tothom, es va treballar en 4 grups operatius (blau, verd, 
vermell i groc) d’unes 8 persones, de perfils heterogenis.  

 El debat va girar a l’entorn de les propostes presentades pel redactor del POUM. Els/les participants 
van detectar aspectes positius i negatius de les propostes i van poder formular propostes alternatives. 

                                 

           Plànol amb propostes del POUM                                                            Recull d'idees d'un dels grups de debat 

Moment de posada en comú de conclusions 

Els/les participants de cada grup es van reunir en plenari. Va ser el moment en què es van presentar 
les conclusions del debat. 
 
Els/les participants van manifestar dubtes i crítiques respecte a la sessió, a les propostes i al procés 
participatiu, a les quals els ponents van fer els següents aclariments: 
 

 A la sessió del dia 1 de juliol es debatrà sobre els nous sectors previstos, amb informació més 
detallada sobre tipologia dels habitatges, densitat de població, etc.. 

 
 Respecte als usos del sòl agrícola, el Regidor va explicar que “els que pot tenir són els que marca 

la Llei d’urbanisme. El que cal és regular-ho posteriorment a nivell urbanístic, sense restringir, per 
tal de fomentar el rendiment. En aquest sentit, es pot pensar en usos forestals, agrícoles, 
ramaders, de turisme rural i residencial lligat a masos i cases existents; pensar en usos 
alternatius al sòl agrícola i forestal, etc." 

 
 Can Valls: el planejament vigent ja recull fer un polígon industrial a la zona i s'ha modificat aquest 

aspecte en el nou POUM. Es proposen canvis importants però no s’ha revertit la situació. Ara 
mateix la zona és urbana i urbanitzable. 

 
 Gallecs: el Pla Director de Gallecs determina que hi ha d’anar sòl industrial. El nou POUM fa un 

plantejament que respecta al màxim la topografia, densitat, cessions de zones verdes, tipus 
d’edificacions, etc.. Hi anirà sobretot activitat terciària. 

 
 Can Padró: actualment, el planejament ja determina que és una zona verda en sòl urbà. 

Considerar-lo en el nou POUM sòl no urbanitzable suposaria un cost que l’Ajuntament no pot 
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assumir. Caldria aplicar l’expropiació, la qual alguns propietaris ja estan demanant. Caldria 
determinar un aprofitament per tal que es pagui la cessió.  

 
Part dels participants comenten que si aquesta és la situació "caldria preguntar als veïns si cal 
assumir aquest cost o no. Cal donar dades econòmiques concretes de quant costaria i recollir l'opinió 
de la ciutadania sobre si s'ha de fer l'esforç econòmic o no". 
 
Finalment,  Josep Maria Serraviñals va fer l’acte de cloenda agraint la tasca realitzada per totes les 
persones que varen assistir a la sessió i emplaçant-les a la propera, prevista per divendres 1 de juliol 
de 2010, la qual tractarà sobre la consolidació de l’espai urbà (habitatge, sectors de transformació, ...) 
 
                            
5. SÍNTESI DE LES IDEES PRINCIPALS 
 
A continuació, es recullen les conclusions majoritàriament compartides pels quatre grups de debat: 
 
CONSIDERACIONS PRÈVIES 
Els/les participants reclamen, de forma unànime, “més informació, més clara i rebre-la prèviament a la 
celebració de cada sessió per tal de poder treballar-la i poder formular propostes amb més criteri i 
coneixement.”. Consideren que la informació es dóna amb comptagotes i que això no els hi permet 
conèixer amb profunditat les propostes del POUM. Així doncs, comenten que “si no arriba tota la 
informació no podem valorar res”. 
 
VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES  
Majoritàriament, els/les participants dels 4 grups de debat valoren negativament el fet que hi hagi 
sectors que passen de ser no urbanitzables a urbanitzables (Can Padró, Camí del Molí i altres).  
Precisament consideren positiu que el PTMB valori aquests sectors com a zones de protecció i 
aconsellen a l’Ajuntament seguir les indicacions que marca el PTMB. "Els boscos s'han de protegir 
tots. Bosc és vida i la seva destrucció és la destrucció del poble." 
Alguns grups de debat, però, valoren positivament que els sectors que el PTMB considerava de 
protecció preventiva es  passin a considerar de protecció especial. 
Per tal de conèixer altres aportacions recollides, no compartides per tots els grups de debat, vegeu 
l’apartat 6 del present informe. 
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6. CONCLUSIONS DELS GRUPS DE DEBAT 
Els/les participants es van distribuir en 4 grups de treball heterogenis. A continuació, es recullen les 
conclusions de cada grup, presentades al plenari final. 
 

 
GRUP VERD 

 
SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SÒL ACTUALMENT NO URBANITZABLE 
QUE S’INCORPORA COM A SÒL URBÀ I URBANITZABLE 

Que es reconegui que cal permetre les activitats econòmiques que possibilita la 
llei per mantenir les zones agroforestals. 
 

 
Aspectes 
positius 

 
L’ampliació del C/ Sant Llorenç a la Serra de Can Riera és positiva perquè 
permet la unió amb Els Pins. 
 
Les zones protegides haurien de tenir una compensació, ja que representen un 
benefici per tothom. Per exemple, a Alella, donen compensacions als propietaris 
dels terrenys de vinyes per mantenir el paisatge caracterisitc del poble, ja que no 
són rendibles. 
 
La zona de Can Valls: hauria de ser zona verda ja que sinó no queda connectada 
amb el poble, només per carretera.  
Aquesta aportació ve de la reflexió que si s’ha de posar un centre comercial en 
aquesta zona i no s’hi pot arribar no té gaire sentit. 
 
No ens sembla bé que el Bosc de Can Padró passi a ser sòl urbanitzable. 
En la nova proposta de POUM la urbanització de Sant Roc queda separada del 
nucli urbà. En l’anterior POUM estava més ben connectat, ara queda aillada per 
zona protegida. 
 

 
Aspectes 
negatius 

 

Idea no consensuada (com s’explica a resum del debat, pàg.9):" no tot al PTMB ha 
d’estar  malament, se li hauria de fer una mica més de cas." 
 

ALTRES PROPOSTES 
El grup proposa:  
La zona de Can Valls: s’hauria de millorar la zona forestal (risc d’incendis, arbres morts, etc). 
Replantar la zona de Can Valls amb arbres autòctons. 
 
C/ Mallorca (Serra de Can Riera), fer un camí de cicumval·lació a tot el grup d’habitatges, per 
separar-ho més del bosc i que sigui un camí d’evacuació en cas d’emergència i de serveis. 
 
Permetre la renovació d’arbres a la riera. 

L’espai natural urbà que hi ha al barri de la Pineda (bosc de la Pavana), no s’hauria d’haver urbanitzat 
mai, pero cal que es recuperi el maxim possible. Cal replantar-lo. 
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GRUIP VERD 

Resum del debat:  
 
El debat dins la taula de treball va ser molt profitós i ordenat. Tots els participants van seguir la 
dinàmica i es van debatre varies idees extensament fins a arribar a una majoria d’aportacions 
consensuades. Una de les idees que no van obtenir consens fou la prevalencia del PTMB o el POUM: 
un dels participants afirmava que no veia bé que des de l’equip redactor del POUM es fes veure que el 
que planteja el PTMB és una bestiesa, i comentava que s’hauria de fer més cas. Un altre grup de 
participants defensava la idea que el POUM hauria de tenir més prevalença, perquè és on els 
ciutadans poden participar i ajustar millor a les necessitats del poble i dels que hi viuen. 
 
Tanmateix, els participants es van queixar de la manca d’informació suministrada per part de 
l’Ajuntament i van criticar, sobretot, que no es pugui accedir als plànols i a la informació abans de 
començar el taller. Consideren que si poguessin venir més informats la seva participació seria més 
profitosa. 
 
Composició del grup: 
 
Hi han participat 9 persones, de les quals 3 dones i 6 homes d’edats diverses. Alguns/es ho han fet 
com a membres de la Plataforma Salvem el Poble i d’altres com a veïns/es a títol individual. 
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GRUP BLAU 

 
SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SÒL ACTUALMENT NO URBANITZABLE 
QUE S’INCORPORA COM A SÒL URBÀ I URBANITZABLE 

D'acord amb la proposta del POUM de fer la zona de Puigoriol zona urbanitzable, 
però s'ha d'especificar millor la proposta. (què es vol fer? com es vol fer? etc.) 

D'acord amb aquelles propostes de POUM que busquen donar-li continuïtat a la 
trama urbana però sobretot de manera sostenible. 
 

 
 
 
 

Aspectes 
positius 

 
Idea no consensuada: Urbanització del sector de Can Padró per fer un corredor 
superior del  municipi és positiva. 
Part del grup considera que hauria de ser sòl no urbanitzable. 
 
Que es vulgui fer urbana la zona de boscos que ara estan protegits (Can 
Parera- Can Padró).  
Aportacions inicials al debat: 

- "Els boscos s'han de protegir tots."  
- "Bosc és vida i la seva destrucció és la destrucció del poble." 

 La urbanització prevista en determinats sectors és negativa. 
 

 
 

 
Aspectes 
negatius 

 

No es coneix el tipus d'edificacions previstes. 
Aportacions inicials al debat:  

- "Edificacions les menys possibles" 
- "No volem més gent al poble." 

 
SOBRE ALTRES PROPOSTES  

D'acord amb la proposta del POUM de que les zones de protecció preventiva 
passin a ser de protecció especial. 
 

 
Aspectes 
positius 

Contemplar espais per a equipaments ja que es necessiten més serveis al 
municipi. 
 
Es consiera que no es té prou informació per valorar les propostes. 
Aportacions inicials al debat: 

- "En aquest procés és molt difícil opinar per la manca de informació 
concreta.  

- "No volem opinar sobre el sector del Molí (ni altres) perquè no s'especifica 
com seran les edificacions" 

 
Sembla que es vulgui créixer massa. "No volem ser ciutat i deixar de ser poble". 
 

 
 
 

Aspectes 
negatius 

No s'ha definit els usos de les zones agrícoles. 
 

PROPOSTES ALTERNATIVES 
El grup proposa: 
Com a  idea general, sense especificar ubicació, fer una Casa Rural per fer activitats estil colònies, 
horts ecològics, etc.  
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GRUP BLAU 

Resum del debat:  
 
En general el to del debat va ser dinàmic i constructiu, assolint-se el consens en totes les qüestions 
abordades, menys en la proposta del POUM sobre Can Padró. 
 
Si bé els participants estaven d'acord amb la idea de donar continuïtat i connexió a la trama urbana 
mostraven rebuig a les idees d’urbanitzar, “de fer edificacions, de que vingui més gent al municipi i 
sobretot de destruir boscos.” 
 
Tal i com va succeir en la sessió anterior tots i totes estaven en desacord amb la manca d' informació 
detallada  i precisa per discutir les propostes de POUM a l'hora d'obrir el procés de participació. I per 
això van proposar millorar-lo de cara a la propera sessió. 
 
Composició del grup: 
 
El grup ha estat constituït per 7 persones, de les quals 2 dones i 5 homes que participaven a títol 
individual. La meitat del grup pertany a la pagesia.   
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GRUP GROC 

 
SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SÒL ACTUALMENT NO URBANITZABLE 
QUE S’INCORPORA COM A SÒL URBÀ I URBANITZABLE 

Zona del Forn del vidre ordena l’espai i lliga tot el barri.  
 
La protecció dels torrents que suposarà la conservació de l’espai, la flora i la 
fauna.  
 

 
 
 

Aspectes 
positius 

 Se surt guanyant amb la proposta de sòl urbà i urbanitzable a l’estació-Can 
Maiol, tot i destruir zona agrícola.  
 
La proposta de la zona del Camí del Molí provocarà un creixement desmesurat 
en el seu entorn i trenca el corredor verd.  
Aportacions inicials al debat: 

- “Camí del molí creixement desmesurat”. 
- “No s’està d’acord amb el creixement desmesurat del Molí”. 
- “On és realment el famós “Parc Central” de la Zona del Molí”.  

 
El bosc de Can Padró s’ha de mantenir com a zona de protecció com ja 
apareix al PTMB. A part, la protecció s’ha de fer extensiva a totes les zones 
que aquest pla considera de protecció. 
Aportacions inicials al debat: 

- “Bosc de Can Padró. La seva urbanització trenca absolutament “l’sky line”, 
entès com a primera línia de bosc visible des del municipi, de Palau i és un 
atemptat paisatgístic”.  

- “El Bosc de Can Padró és zona protegida, que ha ho era amb l’anterior 
ordenament i el PTMB ho segueix protegint. No s’està d’acord en construir 
en aquesta zona”.  

- “Bosc de Can Padró: Protegir com està al PTMB. No al creixement”.  
 
No desprotegir allò que està previst en el planejament en vigor i en el PTMB. 
Enlloc de desprotegir s’ha d’estudiar la possible ampliació de les zones de 
protecció.  
Aportacions inicials al debat: 

- “Caldrà aprofitar la llibertat que ens han donat els redactors del PTMB per 
ampliar les zones protegides o, com a mínim , considerar-ho”. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aspectes 
negatius 

 

La urbanització de l’espai de Gallecs entre la subestació elèctrica, la variant i 
la Masia Julià provocarà que molts veïns hagin d’arribar a casa travessant el 
polígon industrial.  
 

PROPOSTES ALTERNATIVES 
El grup consensua que:  
"És inacceptable presentar el projecte de sòl no urbanitzable sense difondre la documentació de forma 
prèvia per a poder tenir més elements a parlar en el debat. No es pot opinar sobre les zones 
urbanitzables que ens proposen en aquesta sessió si no se’ns diu la quantitat d'habitatges que hi van. 
Per opinar hem de conèixer la quantitat d’habitatges previstos en aquestes noves zones 
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urbanitzables." 
 
El grup proposa: 
Corredor verd des del Troncar: “Cal potenciar el troncar, Or del Rector i Can Cladelles com a 
corredor verd” 
 
Per un projecte d’aquestes característiques s’ha de buscar el consens amb els ciutadans de 
Palau. Els tècnics han de recollir la voluntat dels ciutadans del municipi i incorporar-ho i reconduir-lo.  
 
Vial d’accés a la Sagrera per les escales de Can Cladelles.  
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GRUP GROC 

 
Resum del debat:  
 
Un cop fet el repàs de les propostes presentades per l’arquitecte es va procedir a explicar la dinàmica 
de treball en grup. Una part del grup no volia fer-la i deien que no tenien elements per poder opinar ja 
que faltava informació prèvia. Es va obrir torn de paraula sobre la mala planificació de les sessions pel 
que fa a la informació.  Un cop es va deixar aquest tema de banda es van fer dos grupets que van 
treballar la dinàmica plantejada. Tot i això, tres components (una família) del grup van decidir marxar.  
 
Finalment, es va poder treballar i recollir les seves aportacions, però va ser complicat portar el debat, 
ja que no es respectaven els torns de paraula i es generaven moltes converses paral·leles. No 
obstant, es va aconseguir ordenar les idees i elaborar les propostes de grup.  
 
 
Composició del grup: 
 
El grup ha estat composat inicialment per 10 ciutadans dels quals 7 eren homes i 3 dones. Tots els 
components han vingut  a títol individual exceptuant 3 que venen en representació de la Plataforma 
Salvem el Poble i un que és representant d’una associació veïnal.  
 
Dels 7 que finalment van quedar-se a realitzar la dinàmica de treball no hi havia representació del 
col·lectiu jove, ja que 5 tenien entre 40 i 60 anys i els dos restants més de 61.   
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GRUP VERMELL 

 
SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SÒL ACTUALMENT NO URBANITZABLE 
QUE S’INCORPORA COM A SÒL URBÀ I URBANITZABLE 

Aspectes 
positius 

 

"Tot i que estem en desacord amb la proposta, si cal urbanitzar a algun lloc és més 
lògic que es faci a la zona del Molí, perquè és més plana, que no pas a altres" 

Que la zona del Bosc de Can Padró es converteixi en zona urbanitzable. En 
aquest sentit cal respectar el que fixa com a zones de protecció el PTMB i no 
passar alguns sectors a sòl urbanitzable. 
Aportacions inicials al debat: 

- “És una zona verda que determina el Pla General, i li compet a la 
Generalitat.” 

- "És un pulmó verd que cal mantenir" 
- "No s'entén que el PTMB marqui aquesta zona com a zona de protecció i 

per part del POUM es consideri sòl urbanitzable" 
- "Estan previstes 100 cases adossades a Can Padró i a això cal sumar les 

edificacions del Garden. Són zones que cal protegir i no edificar!!" 
- "Per què urbanitzar la zona de Can Padró?Quins són els interessos? El que 

cal és protegir aquella zona coma  sòl no urbanitzable." 
 
La modificació que es proposa al sector del molí és negativa. 
Aportacions inicials al debat: 

- "Ens carreguem el no urbanitzable" 
- "És un espai verd a dins del nucli que cal preservar" 

 
La proposta de protecció del sistema hidrològic no s'adequa a la realitat: si es 
considera que el torrent de Ca l'Aiguader s'ha de protegir tots els altres del 
municipi també s'haurien de recollir, i no només uns quants. El grup comenta 
que actualment el torrent esmentat no existeix i es posen en dubte els interessos 
que hi ha al darrera de la proposta. 
 
La proposta de convertir un sector de Can Parera en sòl urbanitzable és 
negativa. Cal deixar-ho com a no urbanitzable. El grup es mostra en desacord en 
créixer per aquella zona. Consideren que si allà es contempla un nou sector per 
finançar la seva urbanització, és responsabilitat de l'Ajuntament destinar un 15% del 
seu pressupost als vials i no preveure creixements que ajudin a finançar-los. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aspectes 
negatius 

 

Cap proposta de les presentades parla de com treure rendiment a les zones 
que ja estaven definides pel planejament vigent com a  sòl no urbanitzable. 
El grup reclama que s'especifiquin els usos previstos en zones agrícoles. 
 

PROPOSTES ALTERNATIVES 
El grup consensua que:  
Independentment de si el planejament actual ja ho considera urbanitzable, qualificar la zona de Can 
Padró com a no urbanitzable, protegint aquest sector. 
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De cara a futures sessions es transmeti informació més detallada i amb antelació, per tal de 
poder examinar-la i formular propostes. "No podem avaluar unes propostes si ens les expliquen en 
20 minuts i a més no ens podem emportar la informació a casa". Els/lles participants mostren la seva 
indignació pel fet de no rebre informació suficient per valorar les propostes del nou POUM. 
Consideren que “el procés hauria de ser més transparent i clar" 
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GRUP VERMELL 

Resum del debat:  
 
Des de l'inici del treball en grup, de forma majoritària els/les participants van valorar negativament 
l'organització del procés participatiu i de les sessions dutes a terme. Van considerar que la informació 
no era prou clara i que no es podien valorar propostes "si es rep la informació de forma ràpida i sense 
oportunitat de pair-la". El grup va reclamar que l'Ajuntament faciliti informació amb antelació, a través 
del web , etc...per analitzar les propostes amb temps i que la informació treballada a les sessions se la 
puguin endur a casa. 
 
Un cop manifestades aquestes opinions, la dinamitzadora va tornar a explicar les propostes 
presentades pel redactor del POUM en la part inicial del treball en grup, i va recollir aportacions al 
respecte, totes elles consensuades pel grup. 
 
El to del debat va ser intens. Va costar que els/les participants respectessin els torns de paraula i de 
forma continuada es generaven converses paral·leles que dificultaven la posada en comú de les 
idees. Finalment, però, tothom va poder dir la seva i ser escoltat pel grup. 
 
Composició del grup: 
 
El grup estava composat per 8 veïns i veïnes de Palau, dels quals 3 formen part de la Plataforma 
Salvem el Poble i un és membre de l'Associació de Veïns de Can Puigoriol.  
 
Un grup majoritàriament format per homes (6 homes i 2 dones), d'edats entre els 40 i els 65 anys, tot i 
que un d'ells té més de 75 i una d'elles té entre 30 i 40 anys. 
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7. VALORACIÓ DE LA JORNADA PER PART DELS/LES PARTICIPANTS 
 
Dels 34 participants a la sessió, 19 van omplir el qüestionari d’avaluació. Van assenyalar amb una X 
el grau de satisfacció de l’1 al 5 respecte a cadascun dels ítems proposats (1 seria gens satisfet i 5 
seria molt satisfet).  
 
Els gràfics següents anuncien els ítems formulats i els resultats obtinguts, mostrant el percentatge de 
persones que va triar cada grau de valoració: 
 

VALORACIÓ GENERAL DE LA SESSIÓ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Claredat de la informació 
aportada

31,6% 21,1%
36,8%

10,5% 0,0% 0,0%

1 2 3 4 5 NS/NC

Importància dels temes 
tractats

5,3% 0,0% 10,5% 15,8%

68,4%

0,0%

1 2 3 4 5 NS/NC

Durada de la sessió

5,3% 15,8%

52,6%

21,1%
5,3% 0,0%

1 2 3 4 5 NS/NC

Lloc de realització

5,3% 5,3%

47,4%

21,1% 21,1%

1 2 3 4 5 NS/NC

Hora de la sessió

5,3% 5,3%

52,6%
31,6%

5,3% 0,0%

1 2 3 4 5 NS/NC

Organització de la sessió

5,3%

26,3% 26,3%
36,8%

5,3% 0,0%

1 2 3 4 5 NS/NC
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VALORACIÓ DEL TREBALL EN GRUPS DE DEBAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunitat d’expressar i 
compartir opinions

5,6% 16,7% 22,2%
44,4%

11,1% 0,0%

1 2 3 4 5 NS/NC

Dinàmica i materials 
utilitzats durant el Taller

5,3%
21,1% 26,3% 26,3%

15,8%
5,3%

1 2 3 4 5 NS/NC

Durada del treball en grups

5,3%
21,1%

31,6% 36,8%

5,3% 0,0%

1 2 3 4 5 NS/NC

Tasca dels dinamitzadors i 
dinamitzadores

5,3% 15,8% 26,3% 36,8%
15,8%

0,0%

1 2 3 4 5 NS/NC

Resultats obtinguts en el 
debat 

10,5%

36,8% 36,8%

10,5% 0,0% 5,3%

1 2 3 4 5 NS/NC



Participació Ciutadana en la revisió del POUM de Palau-solità i Plegamans 
 

GMG Gestió i Participació Ciutadana, SL                                                                                                    20 

COMENTARIS DELS/LES PARTICIPANTS RESPECTE A LA SESSIÓ 
 
D’altra banda, el qüestionari plantejava preguntes obertes que van permetre recollir diversos 
comentaris sobre la sessió: 
 
El que més m’ha agradat de la sessió ha estat... 
 No contesta (3) 
 Claridad de exposición. 
 La presentació. 
 Les imatges de la presentació, la dinàmica i l’ambient del públic assistent. 
 L’exposició del ponent ha sigut millor. 
 L’atenció rebuda pels organitzadors i dinamitzadors. 
 Les discussions finals. 
 Que s’han especificat els llocs. 

 
 

El que menys m’ha agradat ha estat... 
 No contesta (4) 
 Falta de tiempo para hacer una participación ciudadana real. 
 Que és un procés de participació massa superficial. 
 Falta concreció. 
 Les dos opcions presentades: POUM versus PTMB. És a dir, blanc o negre, sense matisos i amb 

un procés de participació molt limitat en el temps i molt superficial. 
 La manca de documentació. 
 La destrucció de zones verdes on hi ha boscos. 

 
No vull marxar sense dir que... 
 No contesta (5) 
 Cal un consens entre tots per fer un gust al gust de tothom. 
 Necesitaríamos entrar más en los detalles y no solo en generalidades. 
 Aquest procés de participació és de molt baix nivell i molt superficial. Només té la finalitat de 

cobrir l’expedient per l’aprovació del POUM. 
 Que manca informació prèvia a la sessió. S’hauria de tenir més cura de protegir les zones verdes 

existents. 
 Que tots els boscos s’han de protegir pel bé de tots nosaltres i les properes generacions. 

 
Per la propera vegada estaria bé que... 
 No contesta (8) 
 Es subministrés informació prèvia. 
 S’ha de donar la documentació abans per poder dir la nostra, no es pot discutir donant informació 

una hora abans. 
 
De l’1 al 10. Quina valoració general fa de la sessió? 
Màxima puntuació rebuda: 8 
Mínima puntuació rebuda:  2 
En una escala de l’1 al 10 la sessió rep una valoració mitjana de 4,8 
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8. RELACIÓ DE LES PERSONES QUE HAN PARTICIPAT A LA SESSIÓ 
 

DAVID ABASCAL   
JOAN ÁLAMO   
MIQUEL ALIMBAU   
VICENÇ ANDRÉS   
NÚRIA BROTO (PLATAFORMA SALVEM EL POBLE) 
ALBERT CASTANYER   
TOMÁS CASTELLS (DESENVOLUPAMENT AGRORURAL) 
JOSEP Mª CATALÁN (PLATAFORMA SALVEM EL POBLE) 
ANTÒNIA COMAS   
JOSEP COSTAJUSA   
SALVADOR COTS   
JOSEP CUYÁS   
LLUÍS FRANCÉS   
TEO HERNANDO (PLATAFORMA SALVEM EL POBLE) 
JULIO JEREZ (PLATAFORMA SALVEM EL POBLE) 
JOAN LLARGUÉS   
SANTI LUMBRERAS   
ANTONIO MARTOS   
RAMON MATEU   
JOSEFINA MIRÓ   
JULIÀ MONTERO   
JULIÀ MUMBRÚ   
ANTONI PEDRÓS   
ANTONI PLADEVALL   
MARTA PORTELLA (PLATAFORMA SALVEM EL POBLE) 
ANTONI RAMA   
LOURDES SALTOR (PLATAFORMA SALVEM EL POBLE) 
PEPITA SAPERA   
JOSEP Mª SERRACANTA   
MARIBEL SAYÁS   
JOSEP Mª SILANES   
JAUME SOLÀ   
JORDI VILA   
SALVI VILA   

MOLTES GRÀCIES A TOTES I A TOTS ! 
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ANNEX 4 
 
INFORME DE LA TERCERA SESSIÓ D’INFORMACIÓ I CONSULTA CIUTADANA 
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FITXA TÈCNICA 
 
 
 
Títol del projecte: Participació Ciutadana en la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM) de Palau-solità i Plegamans. 

Promou el procés: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

Objectiu: Donar a conèixer a la ciutadania les propostes que preveu el POUM i recollir valoracions al 

respecte, a tenir en compte en la redacció del Pla. 

Data: Divendres, 16 de juliol de 2010. 

Hora: de 20.00 a 23.30 hores. 

Lloc de realització: Sala Polivalent. 

Adreçat a: Tota la ciutadania. 

Nombre de participants: 60 persones, de les quals 26 es queden al moment de debat en grups per 

valorar les propostes presentades. 

Suport tècnic: GMG Gestió i Participació Ciutadana, S.L. 
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INTRODUCCIÓ 
 
La sessió d’informació i consulta ciutadana sobre la consolidació de l’espai urbà, l’informe de la 
qual es presenta a continuació, s’ha dut a terme en el marc del procés participatiu en la revisió del 
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palau-solità i Plegamans, impulsat per 
l’Ajuntament del municipi i que compta amb el suport tècnic de l’empresa GMG Gestió i Participació 
Ciutadana, S.L. 

La participació ciutadana en la revisió del POUM es vehicula a través de diversos espais i moments 
participatius que permeten implicar-hi als agents socials i econòmics del territori. En aquest sentit, el 
dia 16 de febrer de 2010 es va celebrar una sessió de presentació per tal de contextualitzar els 
treballs de redacció del POUM i presentar el procés participatiu que l’acompanya.  

D’altra banda, s’han anat desenvolupant diverses sessions per tal de contrastar les propostes de 
POUM i recollir idees, propostes i suggeriments al respecte: a) dues sessions més d’informació i 
consulta ciutadana, estructurades segons eixos temàtics relacionats amb el POUM; b) reunions amb 
les associacions de propietaris dels diferents barris del municipi; c) sessions de treball amb els partits 
polítics que conformen el consistori. 

Divendres 14 de maig de 2010 es va celebrar la primera de les tres sessions d’informació i 
consulta ciutadana previstes, que girava a l’entorn de l’estructura general i orgànica del 
territori. La segona sessió, en què es van presentar propostes relacionades amb el sòl no 
urbanitzable, es va celebrar divendres 11 de juny de 2010. 

A continuació, es presenten els resultats de la tercera sessió, duta a terme divendres 16 de juliol 
de 2010. El present informe recull la metodologia i les conclusions de la jornada i es lliura tant a 
l’Ajuntament com a l’equip redactor del POUM per tal que es valori la viabilitat de les aportacions 
recollides i per a tenir-les en compte en la redacció del Pla. 

Tanmateix, aquest informe ha de servir per a què els que han participat disposin d’un document de 
retorn de les aportacions que han fet  i per a què els que no hi han assistit puguin conèixer les 
conclusions a les que es va arribar. 
 
1. OBJECTIUS 
 
L’objectiu de la sessió és doble: d’una banda, facilitar informació a la ciutadania presentant les 
propostes del POUM, en un moment en què es tracta encara d’un document obert. D’altra banda, 
obrir espais de debat per validar, matisar i enriquir el contingut del nou POUM. 
 
Així mateix, aquesta sessió permet avançar en les dinàmiques de treball conjunt entre l’Ajuntament, 
les entitats i els veïns i veïnes del municipi. 
 
2. PROGRAMA 
 
 Recepció i inscripció dels/les participants.  
 Benvinguda i presentació, a càrrec de Josep Maria Serraviñals, Regidor d’Urbanisme. 
 Presentació tècnica de les propostes de POUM, a càrrec de Santi Bertran, redactor del Pla. 
 Presentació de la dinàmica de la sessió per part d’Andrea March, dinamitzadora de les sessions 

d’informació i consulta del POUM, de l’empresa GMG Gestió i Participació. 
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 Treball en petits grups de debat. Debat a l’entorn de les propostes presentades: valoració 
d’aspectes positius i negatius i recull d’altres propostes. 

 Plenari. Posada en comú de les conclusions dels grups de debat. 
 Cloenda, a càrrec de Josep Maria Serraviñals, Regidor d’Urbanisme. 

 
3. CONVOCATÒRIA 
 
La sessió era oberta a tota la ciutadania, amb especial esment als diferents agents del municipi: 
ciutadania no associada, comerciants, entitats i associacions. 
Per convocar als veïns i  veïnes i als diversos agents, es va fer difusió a través de l’espai web 
municipal, el butlletí mensual Fem Poble, es van enviar cartes de convocatòria i es va reforçar 
telefònicament la convocatòria d’aquelles persones que van assistir a la sessió de presentació del 
procés participatiu. 
 
4. METODOLOGIA 
 
La sessió va permetre presentar les propostes del POUM relacionades amb el sòl urbà i urbanitzable. 
Es van recollir les valoracions ciutadanes al respecte i els/les participants van formular propostes 
alternatives. 
 
Va tenir una durada aproximada de 3 hores i, de les 60 persones assistents a l’acte, 26 es van quedar 
a la part de debat en grups.  
 
Per assolir els objectius plantejats, garantir la qualitat del procés deliberatiu i facilitar l’assoliment de 
consensos, es va dividir la sessió en diversos moments: 

Moment de presentació i informació 

Josep Maria Serraviñals va donar la benvinguda als/les participants i va contextualitzar  la sessió. Va 
explicar l’evolució històrica de l’estructura del municipi. Va comentar que “a partir d’ara cal solucionar 
els problemes de gestió existents, preveure el futur de Palau-solità i Plegamans a trenta anys vista 
com un tot. I fer-ho possible de forma sostinguda. Cal preveure equipaments i serveis al mateix temps 
que els nous creixements. És necessari que ens plantegem com volem que sigui el poble i fer un 
urbanisme de qualitat”.   

 

Imatge de la sessió 



Participació Ciutadana en la revisió del POUM de Palau-solità i Plegamans 
 

GMG Gestió i Participació Ciutadana, SL                                                                                                    6 

Posteriorment, Santi Bertran, arquitecte redactor del nou POUM, va presentar les propostes del nou 
planejament relacionades amb el sòl urbà i urbanitzable. Va explicar els objectius que planteja el nou 
POUM respecta al sòl urbà i urbanitzable, el creixement de la població que es preveu, així com els 
nous sectors. 

Moment de debat en grups 

Dels 60 assistents a la sessió, 26 es queden a participar en el debat en grups. Per facilitar els debats i 
la participació de tothom, es va dividir als/les participants en 4 grups operatius (blau, verd, vermell i 
groc) d’unes 6-8 persones, de perfils heterogenis.  

El debat va girar a l’entorn de les propostes presentades pel redactor del POUM. Els/les participants 
van detectar aspectes positius i negatius de les propostes i van poder formular propostes alternatives. 

Moment de posada en comú de conclusions 

Els/les participants de cada grup es van reunir en plenari. Va ser el moment en què es van presentar 
les conclusions del debat. 
 
Finalment,  Josep Maria Serraviñals va fer l’acte de cloenda agraint la tasca realitzada per totes les 
persones que varen assistir a la sessió i emplaçant-les a la propera. D’aquí uns mesos es celebrarà 
una sessió de retorn, prèvia a l’aprovació inicial del document, per presentar la proposta de POUM. 
 
                            
5. SÍNTESI DE LES IDEES PRINCIPALS 
 
A continuació, es recull una síntesi amb les idees principals sorgides als quatre grups de debat. Cal 
fer esment a què no tots els grups han valorat sector per sector, ja que un ha decidit centrar-se 
només en criteris generals.  
 
Per conèixer les conclusions de cada grup, vegeu apartat 6 del present informe. 
 
VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES  
Referent a criteris generals 

 Davant la xifra de creixement previst en el nou POUM (aproximadament 26.000 habitants), 
majoritàriament, els participants a la sessió, consideren que és un creixement excessiu. Un dels 
grups (vermell), matisa que el creixement d’habitants previst ha d’anar vinculat a un augment de 
serveis i equipaments, pensant en les necessitats dels diferents col·lectius. Comenten que primer 
cal pensar en cobrir necessitats i després en el nombre d’habitants. 

 
 Tot i això, el grup verd consensua que és una xifra lògica si es té present que es preveu a 20-30 

anys vista. 
 

 Es proposa, des d’un dels grups (vermell), que es faci previsió a 15 anys vista, considerant que 
“plantejar el POUM a 30 anys vista és hipotecar les generacions futures en una societat de canvis 
constants” . 

 
 Els/les participants del grup blau valoren positivament que la nova proposta de POUM reforci com 

a centre la part històrica del poble. 
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 Pel que fa a la tipologia d’habitatges previstos, mentre uns grups valoren positivament el fet 

que es combinin tipologies, altres comenten que caldria preveure més cases unifamiliars “per 
mantenir l’estil i la morfologia actual del poble”. 

 
 En relació a les alçades dels habitatges, majoritàriament els grups consideren que Planta 

Baixa+3 és massa alta, tot i que els/les participats del grup verd manifesta que és un “tope 
acceptable”. Dos grups (verd i groc) matisen comentant que aquestes alçades caldria preveure-
les a la zona més cèntrica, per densificar el centre però alliberar més les zones de l’entorn. 
Proposen que el plurifamiliar es concentri a Can Cladelles i Camí Reial, tenint en compte, també, 
que a Can Maiol cal preveure-ho perquè ja ve fixat al planejament vigent i que seria complicat 
modificar-ho. 

 
Referents a cada sector 
Sector Can Puigoriol-Forn del Vidre 

 Només un grup (blau) consensua aspectes positius d’aquest sector, comentant que és convenient 
concebre’l com un sector només d’us residencial. També valora positivament la ubicació dels 
habitatges plurifamiliars previstos, tot i que consideren que “falten cases aïllades”. 

 
 Pel que fa als aspectes negatius, es comenta de forma generalitzada que les alçades previstes 

són massa elevades.  
 
Sector Camí del Molí 

 Només 2 grups  valoren aspectes positius (grup vermell i blau): el fet de considerar-lo sector que 
combini residencial i zona per a activitats comercials, sempre hi quan s’integrin. Així com la 
previsió de crear un Parc lineal. 

 
 Majoritàriament, es comparteix la idea que es planifica com un sector massa densificat, tant pel 

que fa a habitatges com a vials. 
 
Sector Camí de Sentmenat 

 Un dels grups (blau) segueix insistint amb què es preveuen poques cases unifamiliars aïllades, i 
un altre grup es mostra en desacord amb els habitatges plurifamiliars del costat del cementiri. 

 
 El grup de debat de color vermell valora aquest sector i consensua la idea que la urbanització de 

la zona és oportuna així com els alçades previstes. 
 
Sector Can Cladelles 

 Un grup (blau) comenta que els habitatges plurifamiliars previstos semblen ben integrats en el 
sector i l’entorn. I considera positiu preveure activitat comercial. També es consideren encertades 
les previsions d’espais verds i protegits.  

 
 En canvi, un altre grup (grup groc) comenta que caldria ampliar les zones verdes i proposa una 

corba que vagi a buscar la circumval·lació de Can Cladelles, per desviar el trànsit i no intensificar 
la mobilitat a l’entorn de l’escola. 
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 Els membres del grup vermell  proposen que les alçades en aquest sector no superin la Planta 
Baixa + 1. 

 
Sector de Can Maiol Nord 

 Es comenta que s’està en desacord amb la cessió de la llar d’infants (grup groc). 
 

 Els diversos grups opinen que Planta Baixa+3 és una alçada massa elevada pels habitatges del 
sector, tot i que aquest element ja està previst al planejament vigent. 

 
 Precisament, per aquest motiu, hi ha un grup (groc) que no entra a valorar aquest sector, 

considerant que “està massa condicionat pel planejament vigent i no val la pena valorar res”. 
 
Sector Camí Reial 

 Només un grup (blau) valora aquest sector, posant l’accent en els aspectes positius: la proposta 
de zones verdes, la recuperació de la riera i la ubicació i tipologia d’habitatge (plurifamiliar). 

 
Sector de Can Padró 

 Un des grups (grup blau) valora positivament la tipologia d’habitatges prevista (unifamiliars), tot i 
que considera que s’hi preveuen massa pisos o blocs.  

 
 Els altres grups (groc i vermell) també comenten que hi ha previstos massa habitatges 

plurifamiliars i que “en aquest sector no s’hi hauria de construir, hauria d’estar protegit”. 
 
Sector de Can Valls 

 Un grup (vermell) es mostra en desacord amb la urbanització d’aquest sector. 
 
Sector de Llevant 

 Els participants del grup vermell es mostren d’acord amb la urbanització i usos previstos en 
aquest sector. 
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6. CONCLUSIONS DELS GRUPS DE DEBAT 

Els/les participants es van distribuir en 4 grups de treball heterogenis. A continuació, es recullen les 
conclusions de cada grup, presentades al plenari final. 

 
GRUP BLAU 

 
VALORACIONS PRÈVIES 

Els membres del grup han volgut fer notar dues qüestions prèvies al debat. Una primera qüestió 
compartida per la majoria, i una segona qüestió compartida però d’índole més particular: 
Hi ha un sentiment compartit i repetit al llarg d’aquest procés que manca informació prèvia als 
debats. “Disposar de tota aquesta informació de cop al mateix taller és massa.” 
 
Es fa la valoració - primer a nivell individual però que compartiran bona part dels membres del grup - 
de que el poble està molt desorganitzat, i que és necessari un nou POUM. A nivell particular, s’apunta 
que espera que aquest POUM no repeteixi errors com el del Pla de l’Alzina. 
 
VALORACIONS SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL CREIXEMENT, 
l’HABITATGE I ELS USOS DEL SÒL 

D’acord amb que la nova proposta de POUM defensa i dóna força com a centre 
la part històrica del poble. 
Aportacions inicials al debat: 

- “Ok pel relligat dels barris.” 
- “Que la part històrica del poble es defensi.” 
- “Veig aquest POUM ben pensat ja que aquest poble en qüestió d’urbanisme 

ha estat des de fa anys un desastre.” 
 
Es valora positivament el fet que el nou POUM relliga i ordena el municipi i les 
trames urbanes actualment no connectades. 
 
S’interpreta positivament les zones de transició entre la trama urbana i els sòls 
no urbanitzables, els espais verds dins la ciutat i la recuperació de la riera. 

 

 
 
 
 
 

Aspectes 
positius 

 
 
 

Les principals zones on hi ha cert acord en la proposta d’ habitatges plurifamiliars 
(més densitat de població) són: Cladelles, Camí Reial i Maiol (respecte a aquest 
últim no és que s’hi estigui completament d’acord, però es valora que si ja ve del 
planejament anterior, tampoc poden opinar-hi ni a favor ni en contra). 
 
Consens general en què s’està en desacord amb què al centre s’hi veuen massa 
pisos. En la proposta de POUM predominen els pisos per sobre les cases. Hi ha 
excés de PB+3. 
 

 
 

Aspectes 
negatius 

 Es valora negativament l’impacte que aquest POUM pot tenir en termes 
ambientals (concretament sobre alguna zona de bosc), però també sobre l’estil i 
vida de poble de Palau – solità i Plegamans. 
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La proposta urbanística preveu una gran quantitat de cases adossades o en 
filera. Es creu que caldria que hi haguessin més cases aïllades, ja que aquestes 
estan més en l’estil i la morfologia actual de Palau. 
 
En general, hi ha un gran consens en què a la zona central (camí del molí) s’ha 
fet un planejament molt massificat i això pot provocar problemes de mobilitat 
(sobretot, si tenim en compte que es preveu un creixement important d’habitants, 
que pot comportar fins a l’ordre de 2.000 vehicles més, i es posa en dubte que 
aquesta zona pugui ubicar aquests vehicles –aparcament?- i absorbir-ne el flux de 
trànsit, sobretot les rotondes conflueixen amb el trànsit que ve de Caldes).  
 

 
Aspectes 
negatius 

 

Hi ha consens en què el nombre d’habitants que es preveu (entre 25.000 i 
30.000) és excessiu. Hi ha massificació pel que és el municipi (sobretot algunes 
zones com és els cas de la zona del camí del molí). També hi ha consens en què el 
creixement comporta una pèrdua d’identitat de poble. Es valora que s’ha perdut 
tranquil·litat com a poble. 
 
El creixement porta la pèrdua de les relacions de poble, de la coneixença i relació 
entre les persones. 
Aportacions inicials al debat: 

- “Problemes de trànsit: 2.000 cotxes nous zona camí del Molí que surten a la 
rotonda a. Falguera i cap a la variant (es troben amb els cotxes de Caldes?) 

 És a dir, es qüestiona si el sistema de vials podrà absorbir l’increment 
considerable de vehicles que comportarà aquest creixement de població. 
- “Massificació habitatges i habitants zona camí del Molí.” 
- “Aparcament al centre camí del Molí? On són?” 
- “Excés de planta +3 en el poble.” 
- “Perdem el ser poble i com a conseqüència la nostra identitat.” 
- “Massificació.” 
- “Pèrdua important de bosc per mi injustificable.” 
- “Impacte ecològic i social.” 
- “Predomina els pisos més que les cases.” 
- “La proposta de creixement del POUM té un impacte ecològic, social i 

mediambiental important: pèrdua de bosc, més sorolls i contaminació...” 
 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR PUIGORIOL-FORN DEL VIDRE 

Consens i aprovació dels usos del sòl que es planteja en aquest sector: bàsicament 
residencial. 
 

 
Aspectes 
positius 

 Es veu correctament la ubicació dels habitatges plurifamiliars. 
 
En desacord amb el tipus d’habitatges: falten cases aïllades (la proposta trenca 
amb el caràcter propi de Palau). 
 

 
 

Aspectes 
negatius 

 
 
 

Tot i que la ubicació dels pisos a la part cèntrica s’aprova, es qüestiona la 
massificació que això pot comportar tenint en compte que el Pla de l’Alzina i 
Rambla del sol ja està molt massificat. 
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Es posa en qüestió si el creixement d’aquest sector-centre podrà absorbir el 
trànsit. 

 
 
 

Aspectes 
negatius 

 

Aportacions inicials al debat: 
- “Moltes aparellades i molt poques cases aïllades. On és la zona 

residencial?” 
- “Poques cases unifamiliars “soles”.” 
- “Carrers més amples. Visió de futur. Penseu en París.” 
- “Vial de sortida de Puigoriol a la carretera: és perillós.” 
 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR CAMÍ DEL MOLÍ 

 
Aspectes 
positius 

 

D’acord amb desenvolupar activitat comercial, però que s’integri amb les 
residències (que sigui una activitat econòmica no associada a activitat lúdica que 
generi sorolls). 
Aportacions inicials al debat: 

- “Ok relligar parc central.” 

Clar consens en què és una zona massa massificada: molts habitatges i molts 
vehicles. 
 

 
 

 
Aspectes 
negatius 

 

Es creu que aquest creixement pot comportar, des del punt de vista de la mobilitat, 
problemes de circulació a la rotonda de Caldes. 
Aportacions inicials al debat: 

- “37 blocs de pisos entre darrere les piscines i darrere de l’institut i camí del 
molí: és massa massificat.” 

- “20 o 30 metres d’espai entre urbanització la Pineda – Can Pavana i els 
habitatge de PB + 3 pisos és poc per preservar la privacitat de les cases 
(sobretot tenint en compte que el terreny dels pisos fa un desnivell de 1,5 
metres més alt al costat dels plurifamiliars, les cases encara queden més 
baixes).” 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR CAN PADRÓ 

D’acord amb la proposta de cases unifamiliars  
Aspectes 
positius 

 

Tot i que es mostren reserves amb el tractament del bosc, es valora de la proposta 
actual que és clarament millor que la gestió que s’ha fet del Pla de l’Alzina. 

 
Aspectes 
negatius 

 

A la zona Bosc de Can Padró es valora que hi ha massa pisos o blocs (just davant 
la rotonda de sortida) que massifiquen més la zona del Pla de l’Alzina i la sortida de 
cotxes. 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR CLADELLES 

Els blocs d’habitatges plurifamiliars són millors que al camí del molí. Queden 
més integrats. 
 

 
Aspectes 
positius 

 D’acord amb promoure un nivell d’activitat comercial en aquest sector. 
També es valor positivament les propostes d’espais verds i protegits. 
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Aspectes 
negatius 

No es manifesten valoracions negatives en aquest sector. 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR CAN RIERA 

Aspectes 
positius 

 

La proposta que presenta el nou POUM millora clarament la situació actual: es 
veu positivament la zona de transició i la proposta d’habitatges. 
 

Aspectes 
negatius 

 

No es manifesten valoracions negatives en aquest sector. 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR SENTMENAT 

És el sector que té més quantitat de cases unifamiliars aïllades, i això es veu 
positivament ja que segueix l’estil d’habitatge de Palau. 
 

 
Aspectes 
positius 

 D’acord amb els usos: es veu correctament que sigui un sector residencial sense 
altres activitats. 
 

Aspectes 
negatius 

 

Tot i que la proposta de planejament del barri genera acceptació, es considera, 
igualment, que encara hi ha massa cases aparellades o en filera. 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR CAN VALLS 

Aspectes 
positius 

No es manifesten valoracions en aquest sector. 

Aspectes 
negatius 

 

No hi ha debat de valoracions. Només s’aporta una valoració individual: 
- “Es fa malbé de mala manera tot el valor paisatgístic.” 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR CAN MAIOL 

Aspectes 
positius 

 

No es manifesten valoracions positives en aquest sector. 

Malgrat que es considera una zona molt massificada, no s’entra a un debat de 
valoracions, ja que en general es valora negativament el fet que no té sentit 
aportar valoracions en un sector que ja ve condicionat pel planejament previ. 

 
 
 

Aspectes 
negatius 

 

Aportacions inicials al debat: 
- “Impacte visual molt gran per les alçades, sobretot respecte al Maiol  Baix.” 
- “La guarderia seria millor ubicar-la dins del sector, perquè no tingui un 

impacte directe de la circulació de l’Avinguda Catalunya.” 
 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR LLEVANT 

Aspectes 
positius 

 

No es manifesten valoracions positives en aquest sector. 

Aspectes 
negatius 

No hi ha debat. Només s’aporta una valoració individual: 
- “Poca importància a la sortida de Gallecs.” 
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SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR CAMÍ REIAL 

Hi ha consens en valorar positivament la proposta de zones verdes i recuperació 
de la riera. 

 
Aspectes 
positius 

 
La ubicació i tipus d’habitatge plurifamiliar també es valora correctament. 

Aspectes 
negatius 

 

No es manifesten valoracions negatives en aquest sector. 

ALTRES PROPOSTES 
 
El grup proposa (comentaris individuals):  
Es pregunta si hi haurà aparcaments a la zona del Camí del Molí i a on estaran ubicats. 
També es pregunta si hi haurà “metro” del Vallès. 
Es demanen zones residencials per a persones amb poder adquisitiu alt. No porten problemes. 
 

 
GRUP BLAU 

Resum del debat:  
 
El debat ha transcorregut correctament i amb normalitat. Com que es tractava d’un grup reduït i es 
disposava d’un temps limitat (l’exposició política i tècnica del projecte s’ha allargat més del previst), 
enlloc de treballar mitjançant la dinàmica d’aportacions per targetes, s’han anat plantejant les 
qüestions previstes de forma conjunta i cada persona ha pogut aportar les seves opinions, arribant a 
consensos en aquells punts on hi havia elements en comú i deixant obertes o recollint com a 
aportacions individuals aquelles qüestions més particulars o divergents. 
 
En general, s’han tractat totes les qüestions previstes. Les aportacions s’han fet sempre amb respecte, 
amb un to respectuós, interès i cordialitat, per bé que algunes persones venien a la sessió motivades 
per un interès particular (què passaria al seu barri, a la seva zona de residència o a les seves 
propietats...). 
 
Tot i que s’han tractat tots els punts previstos, els primers sectors s’han discutit més a fons i els últims 
s’han passat més de llarg, particularment el sector de Llevant i Can Valls. 
 
El nivell de consensos i dissensos ha variat en funció del sector, malgrat que les posicions i 
valoracions concretes dins de cada sector solien ser bastant coincidents. A nivell general, però, no hi 
ha consens al voltant de quina valoració global es fa de la proposta del POUM: hi ha persones que 
veuen amb bons ulls la proposta, mentre que d’altres s’hi mostren contràries clarament. El punts de 
trobada entre els diferents membres del grup s’han anat identificant en les valoracions específiques de 
cada sector (siguin aquests consensos d’aspectes positius o negatius). 
 
Composició del grup: 
El grup estava format per 5 persones: 

- 3 dones (de 30, 50 i 70 anys aproximadament) 
- 2 homes (de 30 i 65 anys aproximadament) 
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GRUP GROC 
 

VALORACIONS SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL CREIXEMENT, 
l’HABITATGE I ELS USOS DEL SÒL 

Aspectes 
positius 

No es manifesten valoracions positives  

El grup considera que hi ha “previsió de massa creixement” 
S’està en desacord amb les zones on estan previstes alçades de PB+3, ja que es 
consideren massa elevades. El grup proposa que al centre del municipi els edificis 
siguin més alts i que a mesura que ens allunyem del centre les alçades de les 
edificacions siguin més baixes. D’aquesta manera, s’anirien suavitzant les alçades i 
això suposaria una millor integració amb les zones no urbanitzables. 
 
No es contempla res per habitatge aïllat de particulars, tot sembla preparat per 
donar facilitats a grans promotors. El particular no pot edificar.  
Aquesta situació l’exemplifiquen amb el cas del Sector del Camí Reial.  
 
Sobre el planejament global el grup està d’acord en que falta una zona de “baixa 
indústria” o “semi-residencial” on sigui compatible l’habitatge i tallers.  
L’explicació donada és que la gent d’oficis (es posa l’exemple d’un fuster) té 
dificultats si vol desenvolupar la seva feina al seu municipi, ja que no pot pagar una 
nau industrial. La idea seria pensar en una zona on la planta baixa hi hagués tallers 
i a la primera planta l’habitatge. Això permetria tenir uns locals en una mateixa zona 
amb preus més assequibles i amb menys molèsties de sorolls per als veïns.  
 
El grup es pregunta que com els propietaris de zones no urbanitzables les 
podran mantenir. Es posa l’exemple de la Masia de Can Puigoriol que no hi podrà 
fer-hi res ni cap nova activitat.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Aspectes 
negatius 

 

El grup es mostra en desacord amb la idea de “tancar el poble”, ja que s’obren 
nous carrers on a una banda hi haurà habitatge i a l’altre no (Can Riera) i també hi 
ha dibuixats carrers sense sortida a Can Padró (sobre del cementiri). 
 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR CAMÍ DEL MOLÍ 
 

Aspectes 
positius 

 

No es manifesten valoracions positives en aquest sector. 

Nou vial massa ample. Està bé però es podria passar amb menys i aprofitar més 
els espais.  
 

 
Aspectes 
negatius 

 Excés de previsió de blocs de pisos.  
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SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR PUIGORIOL - FORN DEL VIDRE  
 

Aspectes 
positius 

 

No es manifesten valoracions positives en aquest sector. 

Aspectes 
negatius 

 

Les alçades tan elevades en aquest sector no tenen sentit si és un extrem del 
poble. 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR CAMÍ DE SENTMENAT 
 

Aspectes 
positius 

 

No es manifesten valoracions positives en aquest sector. 

Aspectes 
negatius 

 

El grup es mostra en desacord amb els blocs de pisos sota del cementiri (Can 
Clapés) 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR CAN CLADELLES 

Aspectes 
positius 

No es manifesten valoracions positives en aquest sector. 

El grup ho veu més com una continuïtat de la zona verda i no com a zona 
edificada. S’hauria de conservar al màxim aquestes zones verdes. 
 

 
Aspectes 
negatius 

 El grup veu negativament la mobilitat generada al voltant de l’Escola. El grup 
proposa una corba que vagi a buscar la circumval·lació  de Can Cladelles. Això 
desviaria el trànsit per tal que no passi per l’Escola. 
 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR CAN MAIOL NORD 

Aspectes 
positius 

 

No es manifesten valoracions positives en aquest sector. 
 

Desacord amb la cessió de la guarderia.  
 

 
 

Aspectes 
negatius 

No es veuen bé els edificis de PB+3 tot i que saben que està en el planejament 
actual. El grup creu que s’hauria de negociar amb els propietaris. La densitat de 
50hab/ha és molt elevada. 
 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR LLEVANT 
 

Aspectes 
positius 

 

No es manifesten valoracions positives en aquest sector. 
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Aspectes 
negatius 

 

El grup coincideix en afirmar que no els importaria que la Generalitat hi faci el que 
cregui convenient en aquest espai. D’aquesta manera, el grup fa la proposta 
alternativa de que  amb el 10% d’aprofitament mig podria servir per a comprar 
el Bosc de Can Padró.  
 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR CAN PADRÓ  
 

Aspectes 
positius 

 

No es manifesten valoracions positives en aquest sector. 
 

Aspectes 
negatius 

 

Total oposició al planejament que es proposa en aquest sector. El grup al·lega que 
es va signar per tots els partits i la plataforma “Salvem el Poble” que seria una 
zona verda protegida. No s’està complint el que es va signar. 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR BOSC CAN PADRÓ  
 

Aspectes 
positius 

 

No es manifesten valoracions positives en aquest sector. 
 

 
 

Aspectes 
negatius 

 

S’està totalment en contra de la urbanització d’aquest sector, s’és conscient 
que s’ha de compensar als propietaris afectats que tenen dret a expropiació, però 
en cap cas construir.  
 
Els assistents  insisteixen en  que s’ha de preservar aquest bosc, punt  verd del 
municipi. 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR CAN RIERA 

S’està bastant d’acord amb la proposta plantejada pel POUM ( consens)  
Aspectes 
positius 

 

Es considera adequada la proposta d’alçades. 

 
Aspectes 
negatius 

 

No es manifesten valoracions negatives en aquest sector. 
 

ALTRES PROPOSTES 
 
El grup proposa:  
El polígon de Can Cortès és una zona industrial decrèpita, s’hauria de donar una qualificació i 
convertir-lo en terciari. Seria una manera de generar incentius per als propietaris.  
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GRUP GROC 

 
Resum del debat:  
 
El grup va decidir parlar primer de criteris generals i després anar repassant sector per sector per tal 
que els assistents poguessin anar fent les aportacions convenients. Val a dir que el debat va ser distès 
i que totes les propostes aquí expressades es van acordar i consensuar per tot el grup.  
 
El debat es va centrar en aspectes negatius, o aspectes a millorar de les propostes presentades, 
sense detectar cap aspecte positiu. Només hi va haver una incidència provocada per un intercanvi 
d’opinions de l’arquitecte amb un dels participants. Tot i aquest fet el grup va seguir treballant amb 
normalitat i total tranquil·litat com a la resta de la sessió. 
 
Composició del grup: 
 
El grup estava format per 8 persones, dues dones i sis homes, d’edats diverses (majoritàriament 
d’entre 40 i 50 anys). La majoria van participar com a veïns/es del poble i altres ho feien també com a 
membres de la Plataforma Salvem el poble. 
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GRUP VERMELL 

 
VALORACIONS SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL CREIXEMENT, 
l’HABITATGE I ELS USOS DEL SÒL 
 

Aspectes 
positius 

 

Idea no consensuada:un dels participants considera que el creixement està bé i 
que el més important és com s’estructura el creixement. “Fins ara havia estat un 
descontrol” 

 
 

 
 
 
 
 
 

Aspectes 
negatius 

 

Hi ha una opinió majoritària que defensa que el creixement proposat pel POUM és 
excessiu. Els participants fixen la xifra màxima de creixement en 20.000 i pocs 
habitants.  
 
A l’hora de debatre a l’entorn del creixement de població a preveure, es comenta 
que “el més important és que el creixement d’habitants vagi vinculat a l’augment 
dels serveis i els equipaments. consideren que primer són els serveis i els 
equipaments i després els nombre d’habitants. quan s’ha parlat dels equipaments 
no s’ha parla de la gent gran, grup de població mol important.” 

 
 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR CAMÍ DEL MOLÍ 
 

Aspectes 
positius 

 

Es considera positiva la idea de crear un Parc lineal 

El creixement proposat és excessiu.   
Aspectes 
negatius 

 

La majoria dels participants són contraris als habitatges proposats i a les alçades 
 (PB+3) 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR PUIGORIOL- FORN DEL VIDRE  
 

Aspectes 
positius 

 

No es manifesten valoracions positives en aquest sector. 

Es considera excessiu que les alçades dels habitatges siguin PB+3 Aspectes 
negatius 

 Idea no consensuada: Una part del grup està en contra de que s’urbanitzi aquest 
sector, l’altre ho considera adequat malgrat trobar excessiu el número d’habitatges i 
l’alçada de PB+3. 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR CAMÍ DE SENTMENAT 
 

D’acord amb les alçades Aspectes 
positius 

Aspectes 
positius 

 

S’està d’acord amb la urbanització d’aquesta zona i el creiexement proposat, tot 
i que alguns dels assistents consideren que no tenen suficients criteris per valorar  
si el creixement que es proposa és excessiu. 
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Aspectes 
negatius 

 

No es manifesten valoracions negatives en aquest sector. 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR CAN CLADELLES 

Aspectes 
positius 

No es manifesten valoracions positives en aquest sector. 

Creixement excessiu. 
Desacord respecte a les alçades proposades. Els assistents consideren més 
adequat que el tipus d’habitatge sigui PB+1. 
 
Aportació individual, no consensuada: un dels assistents aposta per un 
creixement més vertical, és a dir amb més alçada, d’aquesta manera es redueix la 
zona edificada.  
 

 
Aspectes 
negatius 

 

Idea particular expressada per la filla de la masia de Can Cinto.  
 
És una masia aïllada al mig del poble amb una petita zona agrícola. Exposa la 
manca de viabilitat futura d’aquesta masia. El  POUM no ofereix cap sortida de futur. 
( sector Can Cladelles)  
 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR CAN MAIOL NORD 

Aspectes 
positius 

 

No es manifesten valoracions positives en aquest sector. 
 

S’està en contra d’urbanitzar aquesta zona. 
 
La densitat proposada és excessiva. 
 

 
 

Aspectes 
negatius 

No a la PB+3.  
 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR DE LLEVANT   
 

Aspectes 
positius 

S’està d’acord en la proposta d’urbanitzar aquest sector a nivell industrial. 

Aspectes 
negatius 

 

No es manifesten valoracions negatives en aquest sector. 
 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR BOSC CAN PADRÓ  
 

Aspectes 
positius 

 

No es manifesten valoracions positives en aquest sector. 
 



Participació Ciutadana en la revisió del POUM de Palau-solità i Plegamans 
 

GMG Gestió i Participació Ciutadana, SL                                                                                                    20 

 
 

Aspectes 
negatius 

 

S’està totalment en contra de la urbanització d’aquest sector, s’és conscient que 
s’ha de compensar als propietaris afectats que tenen dret a expropiació, però en 
cap cas construir. Els assistents  insisteixen en  que s’ha de preservar aquest bosc, 
punt  verd del municipi. 
 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR CAMÍ REIAL 

Aspectes 
positius 

 

D’acord amb la urbanització d’aquesta zona. 

Aspectes 
negatius 

 

En contra de l’alçada PB+3. Com a màxim es defensa B+2. 

SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL SECTOR CAN VALLS 

Aspectes 
positius 

No es manifesten valoracions negatives en aquest sector 

Aspectes 
negatius 

 

S’està totalment en contra de la urbanització d’aquest sector. 

ALTRES PROPOSTES 
 
El grup proposa:  
Els participants consideren que el POUM s’hauria de plantejar com a molt a 15 anys vista, “perquè 
plantejar-ho a trenta anys és hipotecar les generacions futures en una societat de canvis constants.” 
Es troba a faltar la memòria econòmica del POUM 
 
Majoritàriament, es considera fonamental que el creixement sigui racional, ben estructurat i de 
qualitat 
 
 

 
GRUP VERMELL 

Resum del debat:  
 
Des de l’inici del treball en grups, i tenint en compte el baix nombre de participants així el poc temps 
de què es disposa, degut a que el moment de la presentació inicial s’ha allargat força més del previst, 
es treballa de forma conjunta, compartint idees i opinions. El dinamitzador va recollint totes les idees 
que sorgeixen (els participants decideixen repassar sector per sector sobre plànol, conjuntament). 
 
El to del debat és distès i es cerca el consens en pràcticament totes les qüestions. 
 
Composició del grup: 
 
El grup estava composat per 3 homes i 2 dones que participaven com a veïns i veïnes de Palau-solità 
i alguns d’ells també com a membre de la Plataforma Salvem el Poble.  
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GRUP VERD 

 
VALORACIONS SOBRE LES PROPOSTES RELACIONADES AMB EL CREIXEMENT, 
l’HABITATGE I ELS USOS DEL SÒL 

Que es creïn barris amb provisió d’equipaments, espais verds i es millori la 
connexió entre ells. 
 
La xifra de creixement que es preveu no és desproporcionada. 
Aportacions inicials al debat: 

- “Fa 38 anys qui havia uns 3.000 habitatges. En 30 anys tampoc ha crescut 
tant. Es preveu aquest creixement però no vol dir que sigui de cop, es 
creixerà de forma progressiva.” 

- “És una xifra lògica, i més tenint en compte que és a vint anys vista” 
 

Una minoria del grup, però, comenta que si hi ha tantes cases per vendre que “per 
què s’han de construir més? Per què es vol construir en zones que haurien d’estar 
protegides, com per exemple al bosc de Can Padró?” També comenten que “fa uns 
anys l’actual alcaldessa va dir que no es podia passar  de 24.000 habitants, que una 
xifra superior seria un creixement desproporcionat. Per què ara es diu 26.000?” 
 
Integrar els espais buits en el sòl urbanitzable. 
Dues participants manifesten que no estan d’acord amb aquesta proposta, 
considerant que caldria ampliar el sòl no urbanitzable. Dues membres del grup 
comenten que es preveuen massa zones de creixement, i que tot i que es preveuen 
moltes zones verdes al sòl urbanitzable “el que caldria és preveure més zona rural, 
protegida, no tants creixements nous que converteixen sòl no urbanitzable en 
urbanitzable i tants vials.” Precisament, aquestes dues persones es mostren 
contraries al creixement proposat, considerant-lo excessiu 
 
El grup  consensua que és positiu no preveure cases plurifamiliars davant de 
les unifamiliars, sinó plantejar eixos separats, com per exemple els proposats al 
camí de la Pavana. 
 
Es valora positivament el fet de combinar tipologies d’habitatge, preveient 
habitatge plurifamiliar, per facilitar l’accés a l’habitatge a col·lectius que no poden 
accedir a habitatges unifamiliars (joves, sobretot). Aquesta previsió “ajudarà a evitar 
que els fills marxin del poble” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectes 
positius 

 

És positiu combinar, en alguns sectors, zona residencial i d’activitats (terciari, 
comerç). Tot i això, no es comparteix la proposta de promoure la zona de l’Avinguda 
Navarra com a zona comercial. Es comenta que caldria que fos terciari. 
 

 
 

Aspectes 

Es comenta que sembla que els equipaments queden a l’extrem dels sectors i 
del municipi. Que caldria apropar-los més 
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negatius 
 

Manca densificar el centre No es densifica prou la part central. Tot i que es 
considera una alçada màxima acceptable, es comenta que enlloc de preveure 
plurifamiliar de PB+ 3 a la zona central, aquesta tipologia “s’escampa massa per tot 
el poble”. “Caldria densificar més la zona del Camí del Molí i Camí Reial. 
 

ALTRES PROPOSTES 
El grup proposa:  
Que es creixi per fases, “de dintre cap a fora”, promovent la densificació a la zona central 

 

 
GRUIP VERD 

Resum del debat:  
 
El treball en el grup de debat va ser ordenat i es va utilitzar un to dinàmic i amb voluntat de consens. 
Si bé estava previst dividir el grup en subgrups i fer aportacions per targetes, es va decidir, donat que 
eren un nombre reduït de participants, treballar conjuntament des del inici. Els/les participants, enlloc 
d’anar repassant les propostes presentades sector per sector van decidir comentar criteris generals. 
 
En pràcticament totes les qüestions es va assolir el consens, menys amb la proposta de creixement 
que preveu el nou POUM. Gran part del grup es mostrava d’acord amb la xifra presentada, 
considerant que a 20 anys vista “no és descabellat pensar que serem 26.000 habitants”. Dues noies 
del grup, en canvi, es mostraven sorpreses amb la xifra, considerant que “fa uns anys l’alcaldessa 
deia que no es podia passar de 24.000 i ara es proposa 26.000” Amb la idea que “volem seguir sent 
un poble” es va valorar que era una xifra massa elevada. 
 
Composició del grup: 
 
Hi han participat 8 persones, de les quals 4 dones i 4 homes d’edats diverses: 3 de més de 60 anys; 4 
d’entre 30 i 40 anys i 1 d’uns 40-50 anys. Majoritàriament participen com a veïns/es a títol individual, 
tot i que dues ho fan també com a membres de la Plataforma Salvem el Poble. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Participació Ciutadana en la revisió del POUM de Palau-solità i Plegamans 
 

GMG Gestió i Participació Ciutadana, SL                                                                                                    23 

7. VALORACIÓ DE LA JORNADA PER PART DELS/LES PARTICIPANTS 
 
21 dels participants van omplir el qüestionari d’avaluació. Van assenyalar amb una X el grau de 
satisfacció de l’1 al 5 respecte a cadascun dels ítems proposats (1 seria gens satisfet i 5 seria molt 
satisfet).  
 
Els gràfics següents anuncien els ítems formulats i els resultats obtinguts, mostrant el percentatge de 
persones que va triar cada grau de valoració: 
 

VALORACIÓ GENERAL DE LA SESSIÓ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Claredat de la informació 
aportada

4,8%
19,0%

33,3% 23,8% 19,0%
0,0%

1 2 3 4 5 NS/NC

Importància dels temes 
tractats

0,0% 0,0% 0,0%
28,6%

71,4%

0,0%

1 2 3 4 5 NS/NC

Durada de la sessió

4,8%

38,1%

9,5%

28,6%
19,0%

0,0%

1 2 3 4 5 NS/NC

Lloc de realització

0,0% 0,0%

23,8%
33,3%

42,9%

0,0%

1 2 3 4 5 NS/NC

Hora de la sessió

4,8%

28,6% 23,8% 19,0% 23,8%

0,0%

1 2 3 4 5 NS/NC

Organització de la sessió

4,8%
14,3%

28,6% 33,3%
19,0%

0,0%

1 2 3 4 5 NS/NC
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VALORACIÓ DEL TREBALL EN GRUPS DE DEBAT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunitat d’expressar i 
compartir opinions

4,8% 9,5%

28,6% 23,8% 19,0% 14,3%

1 2 3 4 5 NS/NC

Dinàmica i materials 
utilitzats durant la sessió

5,0% 10,0%
25,0% 20,0% 25,0%

15,0%

1 2 3 4 5 NS/NC

Durada del treball en grups

4,8%
14,3% 19,0%

42,9%

4,8%
14,3%

1 2 3 4 5 NS/NC

Resultats obtinguts en el 
debat 

0,0%

23,8%
14,3%

33,3%

4,8%
23,8%

1 2 3 4 5 NS/NC

Tasca dels dinamitzadors i 
dinamitzadores

0,0% 0,0%
14,3%

28,6% 33,3% 23,8%

1 2 3 4 5 NS/NC
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COMENTARIS DELS/LES PARTICIPANTS RESPECTE A LA SESSIÓ 
 
D’altra banda, el qüestionari plantejava preguntes obertes que van permetre recollir diversos 
comentaris sobre la sessió: 
 
El que més m’ha agradat de la sessió ha estat... 
 No contesta (12) 
 La participació de la taula de debat 
 L’exposició que han fet 
 La informació rebuda, millor que a l’altre sessió 
 Tota l’explicació. Aquest POUM en general m’ha agradat 
 L’amabilitat i les explicacions donades 
 Que podíem opinar en grups de debat 
 L’equip dinamitzador 
 Saber el número d’habitants, però sobretot el número d’edificacions 
 La presència de tot els participants 

 
El que menys m’ha agradat ha estat... 
 No contesta (10) 
 Que el poble creixi massa 
 La falta de interés por parte de los ciudadanos 
 La memòria econòmica  
 El nombre d’habitants/creixement previst 
 Els trenta o cinquanta anys vista 
 No han estat gaire puntuals 
 Massa teca i poc temps 
 Que no podem tenir tanda de preguntes tots junts després de l’explicació 
 La demagògia de la presentació 
 Molta informació en poc temps. No tenir informació abans de la sessió 
 La poca preparació 

 
No vull marxar sense dir que... 
 No contesta (12) 
 Em sembla que Palau creix massa. Hi ha un excés de cases en filera, Caldrien més cases 

aïllades 
 Ens cal conèixer la memòria econòmica 
 La carrerada hauria de ser d’una direcció 
 Ja era hora que es fes una cosa ben feta en qüestió d’urbanisme. Tot amb més amplada. Trobo 

els carrers massa estrets 
 M’agradaria que la urbanització es construís més en el centre i deixar espais naturals com estan, 

deixant l’espai més natural de les rodalies del poble 
 Espero que l’opinió de la gent sigui escoltada 
 Vull saber més coses dels PAU 
 Tinc molts dubtes de que serveixi d’algo fer reunions. 
 Can Parera no ha sido parte de temario 

 
Per la propera vegada estaria bé que... 
 No contesta (14) 
 La lletra de la presentació fos més gran 
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 Al parlar del poble de tant en tant s’anomeni Plegamans. Gràcies 
 Reparteixin més informació la mateixa setmana de la reunió en el poble perquè molta gent no o 

sap o no està informada de les reunions 
 Es preguntés més a la gent 
 Tinguéssim la documentació 
 Es doni informació i s’expliquin les reunions anteriors 
 Se comunicara el tratamiento del tema mencionado (Can Parera) 

 
De l’1 al 10. Quina valoració general fa de la sessió? 
Màxima puntuació rebuda: 10 
Mínima puntuació rebuda:  3 
En una escala de l’1 al 10 la sessió rep una valoració mitjana de 5,7 
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8. RELACIÓ DE LES PERSONES QUE HAN PARTICIPAT A LA SESSIÓ 
 

LLUÍS AVELLANA  
NÚRIA BROTO (PLATAFORMA SALVEM EL POBLE) 

DAVID ABASCAL  
MONTSE AGELL  
JOAN ÁLAMO  
GEMMA BELLONCH (PLATAFORMA SALVEM EL POBLE) 
CARLES BONET  
MARIA BORDONOVA  
ROSA BUTJOSA  
RAMON CAPDEVILA  
TERESA CAROL  
ALBERT CASTANYER  
TOMÀS CASTELLS  
JOSEP 
MARIA 

CATALÀ 
(PLATAFORMA SALVEM EL POBLE) 

JAUME COSTA  
JOSEP COSTAJUSA  
ESTHER DÍAZ  
JOSEP  FENOY  
VANESSA GARCÍA  
TEO HERNANDO (PLATAFORMA SALVEM EL POBLE) 
JULIO JEREZ  
CÈLIA JERICÓ  
VANESSA LOSANO  
JOAN  LLONCH (DIAMANT SL) 
ANGELS MARCUELLO REGIDORA (ICV-EUiA) 
ANNA MARIA MARISTANY  
GRACIELA MÁRQUEZ  
ÀNGEL MARSAL  
JAUME MARTÍ  

LAIA MASSANA  
JOSEFINA MIRÓ  
JULIÀ MONTERO  
JOSEP MONTLLLOR  
JAUME MONTLLOR  
ROSA  MONTLLOR  
JULIÀ MUMBRÚ  
JOAN NAVARRO (AVV LA SAGRERA) 
MIQUEL NAVINÉS  

MIQUEL 
NAVINÉS 
(FILL)  

FLORENCI NUALART  
BENETA OROMI  
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JOAN PADRÓ  
JOAN PAYOLA (PLATAFORMA SALVEM EL POBLE) 
ANTONI PERRAMON (AAVV TENDA NOVA) 
TERESA PONS  
MARTA PORTELLA  
JAUME ROSA  
MIQUEL ROVIRA REGIDOR (PSC) 
LOURDES SALTOR (PLATAFORMA SALVEM EL POBLE)  

MARIBEL  SAYÀS  
MARTÍ SERRACATO  
JAUME SOLÀ  
RICARD SUÑOL  
ANTONI TERRI (PLATAFORMA SALVEM EL POBLE) 
OCAR TREVIÑO  
PILAR TREVIÑO  
JUAN 
ANTONIO 

VACA 
ROLDÁN  

FRANCESC VILARDELL  
ROSA VILARDELL  

ABEL   
 

MOLTES GRÀCIES A TOTES I A TOTS ! 
 
 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Palau-solità i Plegamans, novembre 2014
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2. La proposta metodològica 
 

3. Resultats de la sessions 
  

4. Avaluació de la sessions i documents 
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1. Documentació lliurada de l'exposició realitzada en les jornades 
 

2. Documentació informativa general del POUM lliurada en les jornades 
 
3. Butlletí Municipal 
 
4. Web Municipal 
 
5. Radio Palau 

 



1. Introducció  
 
 
L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va aprovar inicialment el Pla General d'Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) en el Ple extraordinari de 22 de juny del 2006. El govern municipal 
va creure convenient tornar a emprendre dit procés amb una segona aprovació inicial. 
 
Per aquest motiu ha endegat un nou procés participatiu per donar continuïtat als processos 
participatius realitzats amb anterioritat al municipi sobre el POUM; facilitar la divulgació i la 
comprensió dels seus continguts; establir un marc de participació on es pugui donar veu als 
ciutadans i ciutadanes i que permeti assolir un alt grau de consens i implicació en el planejament; 
i fomentar i garantir els drets d’informació, iniciativa i participació ciutadana en tot el procés de 
planejament del municipi.  
 
Aquest procés participatiu s’ha concretat en dues sessions de participació ciutadana:  
 

- Jornada Participativa a la Sala polivalent de data 19 de juny de 2012 
- Jornada Participativa a la Sala polivalent de data 26 de juny de 2012  

 
 
I s’ha complementat amb altres mitjans de participació com el web municipal, el butlletí 
municipal, la ràdio municipal, i la bústia de correu electrònic. 
 
 

2. La proposta metodològica 
 
 
Inicialment, a ambdues sessions, hi va haver una salutació de l'alcaldessa, Teresa Padrós, que 
va agrair als assistents la seva participació, contextualitzant cronològicament els treballs del 
POUM (iniciats el 2004) i explicant els canvis legislatius que l'afectaven i les diverses fases de 
què es compon el procés de redacció i aprovació dels treballs. 
Va manifestar que no participaria en les sessions de participació per tal de no orientar i/o 
condicionar les intervencions de la ciutadania. 
  
La primera part de la sessions estigué dedicada a una exhaustiva explicació tècnica sobre les 
diferents propostes i alternatives que contempla el POUM, per tal de facilitar la comprensió dels 
seus continguts i que els participants poguessin realitzar les observacions i suggeriments 
oportuns. Aquesta explicació fou realitzada per l’arquitecte municipal Santi Bertran.  
Un cop aclarits alguns dubtes i observacions, es convidà als assistents a formular suggeriments, 
observacions i propostes. 
 
En ambdues sessions es lliura als assistents material documental sobre la proposta de POUM. 
S’adjunta a la memòria com a document. 
 
Els assistents van comptar amb la presència de personal dels serveis tècnics municipals per 
resoldre dubtes i fer aclariments.  
 
 
 
 
 



3. Resultats de les sessions 
 
 
Sessió 19 de juny 2012 
Sessió 26 de juny 2012 
 
(extractes) 
 
 
Regidora d’urbanisme. Arquitecte POUM. Advocat POUM 

El que hem explicat en primer lloc es com es trobava el POUM, en segon lloc que és el que ha 
fet aquest equip de govern en aquest any de treball, i en tercer lloc que és el que ens queda ara 
fins el moment d’arribar a la seva aprovació pel Ple. 

Públic 

Per quan està projectada la Carrerada, i si està projectada? 

Resposta 

El POUM determina una nous àmbits de creixement, per tant, ajudaran a possibilitar que la 
Carrerada sigui en un sentit i que el sentit sigui cap al Centre, per que el que volem es apropar 
totes les urbanitzacions de l’altre banda de la Riera, al centre, no pot ser que les urbanitzacions 
estiguin disperses, tal com estan ara. 

En el moment que es desenvolupi el sector de Can Cladelles, i es realitzin els vials que aquest 
sector comporta, tindrem unes connexions idònies entre el centre i les urbanitzacions de ponent, 
així com amb l'actual escola de Can Cladelles. 

Resulta també molt important de connectar l'Avda. de Catalunya, el carrer indústria i el sector de 
Can Cladelles, ja que aquest s'ha de convertir amb l'accés directe entre una banda i l'altre de la 
riera. 

Aquesta nova connexió possibilitarà que La Carrerada pugui tenir una direcció, i a més conservar 
tot l’eix d’arbres, així com l'entorn paisatgístic que en l'actualitat presenta. 

En l'actualitat no hi ha cap via alternativa per connectar La Sagrera amb el centre, i per tant, 
necessitem que la trama urbana estigui del tot relligada, i això serà possible amb el que 
plantegen els nous sectors de Can Cladelles i Camí del Molí, tancant anells viaris, i podent tenir 
diverses alternatives de comunicació. 

L'entorn de La Sagrera és un dels punts emblemàtics que té Palau, i la prioritat és la seva 
conservació, i això només resulta possible descongestionant de tràfic rodat a la Carrerada, i 
donant-li un caràcter més humà. 



Per altra banda, els dos sectors de planejament (Can Cladelles i Camí del Molí) resulten 
prioritaris, ja que a part d'aportar elements d'estructura viària, aporten nous equipaments i un 
gran parc urbà com serà el Parc de la Riera de Caldes. 

Públic 

Pregunten pel sector de Can Valls manifestant el desacord. 

Regidora d’urbanisme. Arquitecte POUM. Advocat POUM 

Això és un Pla Parcial que està aprovat, per tant el POUM ho recull, no es com altres sectors que 
nosaltres podem modificar o canviar o treure. Això està aprovat.  No pots desclassificar un Pla 
Parcial, els hi hauries d’expropiar i el cost no és assumible.         

El Pla Territorial determina un corredor biològic al costat de Can Valls, i el POUM el que fa és 
potenciar aquests espais d'especial valor agroforestals. El document del POUM, determina una 
franja com a corredor biològic entre Can Valls i Can Riera, aconseguint la continuïtat del sòl no 
urbanitzable. 

Públic 

Volia saber si les memòries que acompanyen al POUM ja les teniu redactades, i si es així, en la 
memòria econòmica, si el POUM contempla el que marca l’ordenament. Que es la reserva 
pressupostaria  mentre està vigent el POUM? 

Regidora d’urbanisme. Arquitecte POUM. Advocat POUM 

Evidentment el POUM contempla l’agenda, la memòria econòmica i l’avaluació de cadascú dels 
polígons i sectors que desenvolupa, el que no demana la llei en cap moment es que hi hagi una 
reserva pressupostària, el que demana es que l’Ajuntament justifiqui que ho pot tirar endavant  
en un futur, o sigui que té possibilitats des de el punt de vista pressupostari per poder 
desenvolupar l’obra publica que preveu que tots els sectors que posis en estudi han de tenir el 
seu pla de viabilitat; la majoria dels sectors son d’iniciativa privada. 

Per tant les despeses de posar sobre el territori, els equipaments, la viabilitat, etc... i els sistemes 
generals (espais lliures i serveis tècnics) han d’anar a compte de la promoció privada. 

El que si que demana la llei, es que tu no pots posar res sobre el territori que tu no puguis 
mantenir.  

 

 



Públic 

La Llei demana un 15 % de reserva pressupostaria? 

Regidora d’urbanisme. Arquitecte POUM. Advocat POUM 

No. El que diu la llei és que el 15% de la totalitat de l’aprofitament lucratiu dels sectors se’l 
quedarà el municipi, per anar destinat al patrimoni municipal del sòl i a altres finalitats públiques. 

Es a dir, cada sector ha de tenir una reserva del 15 % del seu aprofitament que ha d'anar 
destinat a finalitats públiques i al patrimoni municipal del sol, sempre i quan els àmbits poligonals 
corresponents siguin viables econòmicament. 

Públic 

Quants habitants determina el POUM? Quan creixerà el Municipi? Quina densitat de població 
tindrà el municipi? 

Regidora d’urbanisme. Arquitecte POUM. Advocat POUM 

És evident que, el nou document del POUM fa unes previsions màximes, que ja s'han donat a 
conèixer anteriorment, en funció dels nous desenvolupaments i de l'ocupació del sòl consolidat 
en l'actualitat. 

No obstant,  cal remarcar que, el  Pla general que estem modificant ara, no ha esgotat les 
expectatives que es preveien. Això vol dir que, els creixements dels municipis no venen 
determinats pels planejaments, sinó que aquests planejaments es realitzen en funció de les 
necessitats de creixement dels municipis. 

El que marca el creixement d’un municipi es la seva situació social i econòmica, per tant, tu pots 
fer les previsions que vulguis, que si no hi ha una economia que funcioni, no hi haurà cap 
creixement de la població. 

Però el més important en un municipi, no és el seu creixement, si no és com es creix, com es 
disposen en el territori les noves ordenacions i tot allò que es protegeix dels processos 
urbanístics. 

El document del POUM que s'estableix, no determina quotes de creixement de forma genèrica; 
el que fa el document que es planteja és consolidar el sòl actual, ocupar espais buits, relligar la 
trama urbana i tots els nous sectors i noves ordenacions. 

Per tant, els números de població venen desprès, quan s’ha fet aquesta ordenació. Hi son 
aquests números, els vam donar fa qüestió de mig any. 

El nombre d'habitants en l'actualitat està en uns 14.000 hab.; amb el planejament actual podríem 
arribar fins a uns 18.000-20.000 hab., depenent de l’ocupació dels habitatges, i amb el nou 



document del POUM, podríem arribar fins a uns 25.000- 27.000 hab. depenen també d'aquesta 
ocupació. En aquestes xifres màximes no s'arribarà mai, hauran de passar molts anys, i amb la 
crisi que hi ha avui en dia, això encara es podrà allargar molt més. 

No obstant, el més important del POUM és tenir les eines necessàries i suficients per poder 
ordenar el territori i a la vegada protegir pràcticament el 52% de tot el terme municipal. 

Públic 

I Can Padró? Es por realitzar un sector discontinu per tal d'alliberar tot el bosc com una gran 
cessió? 

Regidora d’urbanisme. Arquitecte POUM. Advocat POUM 

En el tema de Can Padró, no ens estem carregant el Bosc, tal com diuen determinades 
persones. En l'actualitat el bosc de Can Padró és una zona verda que s’hauria d’expropiar, i per 
tant, això és impossible, el municipi no té la capacitat econòmica per afrontar aquesta 
expropiació. 

Que s’ha fet? S’ha fet un nou sector amb un nou aprofitament que compensi tot això. Per tant, no  
ens carreguem el bosc de Can Padró, si no que estem salvant una bona part d'aquest, ja que de 
pràcticament 8 ha de bosc, només 2 ha son de caràcter residencial, i unes 5 ha quedaran de 
cessió urbanitzada i gratuïta, conservant-se com a bosc pel municipi. 

Pel que fa a la segona pregunta, tots els nou sectors que hi ha a Palau van molt justos de sostre, 
i per tant, no hi ha possibilitat en cap altre sector de compensar i alliberar tot el bosc de Can 
Padró amb un àmbit discontinu. Per altra banda, no s'ha volgut consumir més territori, i protegir 
la màxim superfície de sòl no urbanitzable.  

S'ha intentat buscar altres sols i determinar un àmbit discontinu per compensar la zona verda; no 
obstant, s'ha vist que aquesta solució era inviable. Això ho pots fer a BCN i a ciutats on hi ha una 
certa densitat, però aquí, això no és pot materialitzar ja que, tots els sector o nous 
desenvolupaments tenen densitats i aprofitaments força baixos. 

No obstant, fa un any o dos, per part del tècnic redactor es va demanar que si algú podia aportar 
una solució que ho fes, però després d'aquests anys ningú formalment i tècnicament ha aportat 
res. Tot i així estem oberts a escoltar propostes, veure si son viables, i si resulta necessari i son 
possibles incorporar-les.   

.   
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ELS TURONS
CAN MAIOL



CONCEPTES BÀSICS QUE DETERMINA LA NORMATIVA

1. PROTECCIÓ

(territori, paisatge, elements arquitectònics i arqueològics)

2. SOSTENIBILITAT

(mediambientalment respectuós, econòmicament viable, 
manteniment possible,...)

AjuntamentAjuntament de de PalauPalau--solitsolitàà i Plegamansi Plegamans



CRITERIS GENERALS A SEGUIR EN LA REDACCIÓ DEL POUM

1. CONSERVAR DEL TERRITORI RURAL

2. PRESERVAR ELS ESPAIS NATURALS D’INTERÈS ECOLÒGIC I PAISATGÍSTIC

3. PROTEGIR ELS CONJUNTS I ELEMENTS ARQUITECTÒNICS, ARQUEOLÒGICS I NATURALS

4. REDUIR EL CREIXEMENT DESMESURAT EN EXTENSIÓ, MODERANT EL CONSUM DE SÒL

5. POTENCIAR L’ÚS EFICIENT DE LES ÀRES URBANES ACTUALS PER REDUIR LES 
NECESSITATS D’EXTENSIÓ

6. DETERMINAR NOUS CREIXEMENTS MÉS COMPACTES, CONTINUS I AMB MAJOR 
DENSITAT

7. CONSOLIDAR I RELLIGAR LA TRAMA URBANA ACTUAL, TOT DONANT CONTINUÏTAT ALS 
DIFERENTS VIALS EXISTENTS

8. SUPLIR AMB ELS NOUS CREIXEMENTS ELS DÈFICITS ACTUALS DE SISTEMES (VIALITAT, 
EQUIPAMENTS, ZONES VERDES)

9. REFORÇAR AMB ELS NOUS CREIXEMENTS ELS CENTRES HISTÒRICS I EL CENTRE URBÀ
TRADICIONAL

AjuntamentAjuntament de de PalauPalau--solitsolitàà i Plegamansi Plegamans



TERME MUNICIPALTERME MUNICIPAL

OBJECTIUS GENERALS DEL POUM

1. Protecció del Patrimoni Cultural

2. Integració dels desenvolupaments urbanístics 
amb el paisatge rural

3. Continuïtat del sòl rural amb el sòl urbà

AjuntamentAjuntament de de PalauPalau--solitsolitàà i Plegamansi Plegamans



Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL

Edificis singulars

Edificis religiosos

Masies i Cases rurals

Edificis d’habitatges

Elements singulars

Nuclis històrics

OBJECTIUS GENERALS DEL POUMAjuntament de Palau-solità i Plegamans

El document del POUM incorpora un Catàleg, on 
l’objectiu principal és la preservació i protecció de tots els 
elements amb un interès històric, escultòric, arqueològic i 
arquitectònic del municipi i d’aquesta manera incloure’ls 
en el Patrimoni Cultural Català.

El document també determina la recuperació dels centres 
històrics del municipi (Barri de Dalt, La Sagrera, Barri de 
Baix, la Comanda Templera), així com l’entorn urbà
d’aquests conjunts i dels diferents elements.



OBJECTIUS GENERALS DEL POUMAjuntament de Palau-solità i Plegamans

El POUM integra els nous desenvolupaments urbanístics amb 
el món rural, mitjançant la disposició d’equipaments i zones 
verdes en la frontera amb el Sòl No Urbanitzable, respectant 
els entorns de cada lloc (bosc, ribera, camps de conreu,...), fent 
així possible la penetració del paisatge rural en el Sòl Urbà.

INTEGRACIÓ DELS DESENVOLUPAMENTS 
URBANÍSTICS AMB EL PAISATGE RURAL



OBJECTIUS GENERALS DEL POUMAjuntament de Palau-solità i Plegamans

El document del POUM reforça la continuïtat del sòl rural 
amb les àrees urbanes.

El POUM determina una xarxa que estructura el territori, 
formada per les vies de circulació viària, peatonal, carrils 
bici, espais lliures, zones verdes, equipaments,.... Tots 
aquests espais urbans han d’estar enllaçats amb una certa 
continuïtat, per tal de millorar el seu accés i la seva 
utilització, i evitar que es transformin en molts casos en 
espais residuals sense cap interès.

La continuïtat del sòl rural amb els diferents espais públics 
urbans resulta necessària, ja que el resultat és una xarxa de 
majors dimensions i amb moltes més possibilitat, cosa que 
afavoreix la relació i la major utilització d’aquesta.

CONTINUÏTAT DEL SÒL RURAL AMB EL SÒL URBÀ



SÒL NO URBANITZABLESÒL NO URBANITZABLE

OBJECTIUS DEL POUM EN EL SÒL NO URBANITZABLE

1. Preservació del Territori Rural

2. Protecció dels entorns d’Interès 
Ecològic i Paisatgístic

AjuntamentAjuntament de de PalauPalau--solitsolitàà i Plegamansi Plegamans
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Àrees en les que no es permet 
els processos d’urbanització

Sòl de valor agroforestal,  
ecològic i paisatgístic

Espais continus per assegurar 
les condicions naturals

Usos i edificacions amb limitació

Superfície Sòl No Urbanitzable:

780,99 Ha. 52,11 % del territori

Gran part del territori municipal presenta unes 
característiques agroforestals, ecològiques i paisatgístiques 
dignes d’ésser protegides i que cal potenciar.

El POUM determina una superfície de sòl no urbanitzable de 
780,99 ha, que representen el 52,11 % del terme municipal, 
es a dir que, més de la meitat del territori de Palau-solità i 
Plegamans es troba inclòs en el sòl no urbanitzable i protegit 
dels processos d’urbanització.

PRESERVACIÓ DEL TERRITORI RURAL
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PRESERVACIÓ DEL TERRITORI RURAL
Agrícola forestal d’especial valor (PTMB) 347,62 ha  23,19% 

Agrícola forestal d’especial valor (POUM) 203,79 ha  13,60 %

Forestal d’especial valor 30,18 ha 2,01 %

El POUM protegeix una gran part 
del sòl no urbanitzable com a zona 
lligada a activitats econòmiques 
agrícola- forestals, amb una 
superfície de 551,42 ha, que 
representa un 36,79 % del total del 
territori, i un 70,60 % del sòl no 
urbanitzable.

La protecció d’aquest territori és 
troba vinculada als usos 
compatibles i a les activitats 
econòmiques de caràcter rural que 
es troben implantades o que es 
poden implantar, segons la llei 
urbanística catalana, però  sempre 
condicionades amb el respecta del 
medi rural.

Qualificacions
(tipus de sòl) 
Sistemes Sistemes 

X. Sistema viariX. Sistema viari
H. Sistema H. Sistema hidrològichidrològic
E. Sistema dE. Sistema d ’’equipamentsequipaments
T. Serveis tT. Serveis t èècnics i ambientals cnics i ambientals 

25.a  Sistema d'espais naturals protegits (PEIN)25.a  Sistema d'espais naturals protegits (PEIN)
25.b  Sistema d'espais naturals protegits (PD de Gal lecs)25.b  Sistema d'espais naturals protegits (PD de Gal lecs)

Zones Zones 

Zones lligades a activitats econòmiques Zones lligades a activitats econòmiques agragr íícolacola --forestalsforestals

Zona 21.a  Zona 21.a  AgroforestalAgroforestal d'especial valor (PTMB)d'especial valor (PTMB)
Zona 21.b  Zona 21.b  AgroforestalAgroforestal d'especial valord'especial valor

Zones lligada a la protecciZones lligada a la protecci óó de masses boscosesde masses boscoses

Zona 22. Forestal d'especial protecciZona 22. Forestal d'especial protecci óó

Zones lligades a espais dZones lligades a espais d ’’ interinter èès ecològic i paisatgs ecològic i paisatg íísticstic

Zona 24.a  AgrZona 24.a  Agr íícola de valor reconegut d'intercola de valor reconegut d'inter èès ecològic i paisatgs ecològic i paisatg íísticastica
Zona 24.b  AgrZona 24.b  Agr íícola de preservacicola de preservaci óó d'interd'inter èès ecològic i paisatgs ecològic i paisatg íísticastica
Zona 24.c  Ribera d'interZona 24.c  Ribera d'inter èès ecològic i paisatgs ecològic i paisatg íísticstic



PROTECCIÓ DELS ENTORNS 
D’INTERÈS ECOLÒGIC I PAISATGÍSTIC

OBJECTIUS DEL POUM EN EL SÒL NO URBÀNITZABLEAjuntament de Palau-solità i Plegamans

Les rieres constitueixen uns habitats que s’han de 
protegir, constituint unes unitats paisatgístiques i uns 
corredors biològics que travessen moltes vegades el Sòl 
Urbà.

El POUM protegeix totes les conques fluvials del 
municipi i tots aquells espais que tenen un interès 
ecològic i paisatgístic i que proporcionen al municipi una 
imatge singular.

PROTECCIÓ DELS ENTORNS 
D’INTERÈS ECOLÒGIC I PAISATGÍSTIC



OBJECTIUS DEL POUM EN EL SÒL URBÀ I URBANITZABLE

Ajuntament de PalauAjuntament de Palau--solitsolitàà i Plegamansi Plegamans SÒL URBSÒL URBÀÀ I URBANITZABLEI URBANITZABLE

1. Limitació de l’ocupació del sòl

2. Consolidació i cohesió del sòl

3. Aportació d’elements d’estructura

4. Recuperació dels casc històrics com a centralitats

5. Creació del Parc de la Riera de Caldes i del Parc Central

6. Transformació de l’Avda. de Catalunya en una via urbana

7. Configuració d’una centralitat en el municipi
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Sup. total de nova ocupació: 40,20 Ha

LIMITACIÓ DE L’OCUPACIÓ DEL SÒL

OBJECTIUS DEL POUM EN EL SÒL URBANITZABLE I URBOBJECTIUS DEL POUM EN EL SÒL URBANITZABLE I URBÀÀ

Un dels grans objectius del POUM és limitar 
l’ocupació i el consum de sòl, reduint els 
creixements desmesurats en extensió, fent més 
sostenible el futur desenvolupament del municipi.

El nou POUM no suposa en cap moment un 
creixement desmesurat, sinó al contrari és de 
contenció i només d’ocupació dels diferents 
espais buits que es disposen entre els barris 
actuals ja consolidats.

Espais públics: 27,50 Ha. 68,40 %

Espais privats: 12,70 Ha. 31,60 % 



AjuntamentAjuntament de de PalauPalau--solitsolitàà i Plegamansi Plegamans OBJECTIUS DEL POUM EN EL SÒL URBANITZABLE I URBOBJECTIUS DEL POUM EN EL SÒL URBANITZABLE I URBÀÀ

CONSOLIDACIÓ I COHESIÓ DEL SÒL

El POUM busca un model de poble de 
consolidació i cohesió, a través de relligar la 
trama urbana i de donar continuïtat als diferents 
barris; així com de reforçar el centre, reforçar les 
relacions d’espais lliures i equipaments, preveure 
activitats no residencials a les àrees centrals 
(usos terciaris, usos comercials,...), i d’aquesta 
manera superar l’actual tendència del municipi 
pel que fa a l’expansió en el territori dels actuals 
creixements. 
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APORTACIÓ D’ELEMENTS D’ESTRUCTURA

OBJECTIUS DEL POUM EN EL SÒL URBANITZABLE I URBOBJECTIUS DEL POUM EN EL SÒL URBANITZABLE I URBÀÀ

El POUM resolt prioritàriament els problemes 
interns de comunicació viària, i per tant, els nous 
desenvolupaments es justifiquen per la 
necessitat de realitzar noves vies d’unió entre 
els barris existents.

El POUM determina una xarxa viària interna que 
estructura tot el territori municipal i dona serveis 
als diferents barris, solucionant la continuïtat de 
l’actual vialitat. 
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APORTACIÓ D’ELEMENTS D’ESTRUCTURA

Tots els nous desenvolupaments aporten una 
sèrie de vials, equipaments i zones verdes, que 
permeten la continuïtat amb els existents; 
obtenint una mobilitat òptima, en funció de la 
continuïtat dels diferents espais públics (vials, 
zones per a vianants, carrils bicicleta), i els 
equipaments i les zones verdes necessaris per 
donar servei a la totalitat del municipi i en 
concret a cada un dels diferents barris.
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RECUPERACIÓ DELS CASCS 
HISTÒRICS COM A CENTRALITATS

OBJECTIUS DEL POUM EN EL SÒL URBANITZABLE I URBOBJECTIUS DEL POUM EN EL SÒL URBANITZABLE I URBÀÀ

El municipi ha de recuperar els nuclis històrics (el Barri de 
Dalt, la Sagrera i el Barri de Baix), com a centralitats de 
barri, tot garantint i potenciant la zona de passeig per als 
vianants, per tal de reactivar l’activitat cultural, econòmica 
i social.

En el cas del Centre, el POUM proposa de reforçar la 
seva centralitat, tot ampliant l’àmbit, amb la relació dels 
diferents barris perifèrics i l’Avda. de Catalunya, per tal 
d’augmentar la seva activitat cultural, econòmica, social i 
comercial.

CENTRE 
BARRI DE BAIX 

LA SAGRERA 

BARRI DE DALT 
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CREACIÓ DEL PARC DE LA RIERA DE 
CALDES I DEL PARC CENTRAL

OBJECTIUS DEL POUM EN EL SÒL URBANITZABLE I URBOBJECTIUS DEL POUM EN EL SÒL URBANITZABLE I URBÀÀ

Els nous desenvolupaments han de possibilitar la gran transformació de la riera, 
com a Parc urbà integrador i aglutinador d’activitats lúdiques pel municipi.

La riera de Caldes ha de configurar-se com la gran façana de la ciutat, i els 
barris existents i els nous creixements han d’obrir-se a aquest gran espai, 
convertint-se en el nexe d’unió entre la zona de llevant i les urbanitzacions de 
ponent, i en l’espai de transició entre la ciutat i el Sòl No Urbanitzable. 

El sector del Molí ha de possibilitar la realització, juntament amb l’actual Bosc de 
Can Pavana, d’un gran Parc Central que doni continuïtat al Parc lineal de la 
Riera de Caldes.
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TRANSFORMACIÓ DE L’AVDA. DE 
CATALUNYA EN UNA VIA URBANA

OBJECTIUS DEL POUM EN EL SÒL URBANITZABLE I URBOBJECTIUS DEL POUM EN EL SÒL URBANITZABLE I URBÀÀ

El POUM dona una gran importància a la transformació de l’estructura viària de 
l’Avda. de Catalunya, per tal de dinamitzar i reactivar el municipi i donar el 
servei de relació necessari entre els diferents barris.

La construcció de la variant de Palau ha donat l’oportunitat de transformar 
l’antiga carretera en una via urbana i/o un eix cívic. 

Per tant, el POUM planteja la transformació de l’avinguda de Catalunya com a 
eix vertebrador del municipi, tant viari, cívic i aglutinador d’una gran part de les 
activitats dels ciutadans de Palau (activitat cultural, econòmica, social,...). 
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CONFIGURACIÓ D’UNA 
CENTRALITAT EN EL MUNICIPI

El POUM proposa d’augmentar la centralitat del municipi amb els nous desenvolupaments (sector Camí del Molí i sector de Can 
Cladelles).

El nou sector del Camí del Molí tindrà com a objectius principals: reforçar i consolidar el centre i la trama urbana; integrar i donar 
continuïtat a tots els altres àmbits urbanitzats del seu entorn; relligar la xarxa actual de carrers; completar 
l’eix viari format per l’Avda. Camí Reial, el carrer del Dr. Fleming i el carrer Arquitecte Falguera, eix imprescindible per la 
comunicació viària i peatonal del municipi; crear una àrea central amb el Parc lineal de la Riera de Caldes i el Parc Central, i la 
dotació de nous equipaments; dotar al municipi de noves activitats, usos i tipologies residencials.   

El nou sector de Can Cladelles tindrà com objectius principals: connectar i apropar els barris de l’altre banda de la riera amb el 
centre; estructurar una nova via que relligui de nord a sud als diferents barris de ponent; ampliar el Parc lineal de la Riera de 
Caldes; possibilitar la creació d’un Parc agrícola en relació al Torrent de Can Duran; i crear un gran espai d’equipaments.
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DEFINICIÓ

AjuntamentAjuntament de de PalauPalau--solitsolitàà i Plegamansi Plegamans QUE QUE ÉÉS EL POUM ?S EL POUM ?

EL POUM ÉS UN DOCUMENT QUE DEFINEIX LES BASES URBANÍSTIQUES PER AL 

DESENVOLUPAMENT DEL MUNICIPI EN EL FUTUR

EL POUM PRETÉN:
- ORDENAR EL TERRITORI (Infraestructura viària, xarxa peatonal,...)

- DETERMINAR ACTUACIONS SEGONS EL SEU ENCAIX TERRITORIAL

- ESTABLIR UNA ESTRUCTURA D’ESPAIS LLIURES I D’EQUIPAMENTS

- REORDENAR ELS ACTUALS TEIXITS RESIDENCIALS I INDUSTRIALS

- MARCAR UNES PAUTES DE CREIXEMENT

- ELABORAR UNA NORMATIVA URBANÍSTICA

- ACONSEGUIR ESTRATÈGIES PER LA GESTIÓ

- CONTROLAR LA MOBILITAT GENERADA DEL MUNICIPI

- DEFINIR UNS CRITERIS I EL FULL DE RUTA A SEGUIR PER ALS FUTURS DESENVOLUPAMENTS

- VISUALITZAR EL FUTUR DEL MUNICIPI



DOCUMENTACIÓ ESCRITA

AjuntamentAjuntament de de PalauPalau--solitsolitàà i Plegamansi Plegamans CONTINGUT DEL DOCUMENT DEL POUMCONTINGUT DEL DOCUMENT DEL POUM

A. MEMÒRIA

B. NORMES URBANÍSTIQUES

B1. ANNEX. FITXES GRÀFIQUES I NORMATIVES DELS DESENVOLUPAMENTS

1. Polígons d’Actuació Urbanística (PAU) en Sòl Urbà (42) 

2. Plans de Millora Urbana (PMU) en Sòl Urbà (13)
3. Sectors (SUD) en Sòl Urbanitzable (12)
4. Plans Especials Urbanístics (PEU) en Sòl Urbà i No Urbanitzable (2)
5. Plans Especials de Protecció del Patrimoni (PEP) en Sòl Urbà i No Urbanitzable (2) 

B2. ANNEX. INTERPRETACIÓ GRÀFICA DE LES NORMES URBANÍSTIQUES



DOCUMENTACIÓ ESCRITA

AjuntamentAjuntament de de PalauPalau--solitsolitàà i Plegamansi Plegamans CONTINGUTCONTINGUT DEL DOCUMENT DEL POUMDEL DOCUMENT DEL POUM

C. CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC

C1. MEMÒRIA

C2. NORMATIVA

C3. GESTIÓ URBANÍSTICA (Estudi econòmic - financer)

C4. LLISTAT D’ELEMENTS INVENTARIATS / CATALOGATS 

C5. FITXES DELS CATÀLEG DE PATRIMONI

I. ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
(edificis singulars, religiosos, masies i cases rurals, edificis d’habitatges, elements singulars,
elements arquitectònics a documentar)

II. CONJUNTS I NUCLIS HISTÒRICS 

III. ÀREES I ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

IV. PAISATGES D’INTERÈS
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AjuntamentAjuntament de de PalauPalau--solitsolitàà i Plegamansi Plegamans CONTINGUT DEL DOCUMENT DEL POUMCONTINGUT DEL DOCUMENT DEL POUM

D. MEMÒRIA SOCIAL

E. MEMÒRIA AMBIENTAL

F. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA

G. ESTUDI ECONÒMIC. AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LES ACTUACIONS  I AGENDA
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AjuntamentAjuntament de de PalauPalau--solitsolitàà i Plegamansi Plegamans CONTINGUT DEL DOCUMENT DEL POUMCONTINGUT DEL DOCUMENT DEL POUM

A. PLÀNOLS INFORMATIUS (I)

1. TERRITORI (6 plànols)

(encaix territorial, topogràfic, sistema hidrogràfic, pendents del terreny, falla, preexistències en SNU) 

2. SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS (7 plànols)

(xarxa de clavegueram, elèctrica, aigua, hidrants, telefonia-telecomunicacions, gas, enllumenat) 

3. PATRIMONI (CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC) (1 plànol)

(protecció vigent del patrimoni arquitectònic i arqueològic) 

4. PLANEJAMENT VIGENT (4 plànols)

(planejament vigent: qualificació i classificació del sòl, Pla Territorial)
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B. PLÀNOLS DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ (P)

1. ESTRUCTURA (7 plànols)

P1.01. Estructura General i Orgànica del Territori (elements que estructuren el territori) 
P1.02. Estructura viària (xarxa de comunicació viària) 
P1.03. Esquema peatonal (xarxa de vials cívics) 
P1.04. Esquema carril bici (Xarxa de carrils bici)
P1.05. Sistema d’espais lliures i zones verdes
P1.06. Sistema d’equipaments
P1.07. Esquema peatonal amb els equipaments i les zones verdes

2. PLANEJAMENT (RÈGIM DEL SÒL, ZONIFICACIÓ I NORMATIVA) (19 plànols)
P2.01. Règim del Sòl a e:5.000 (1)
P2.02. Qualificacions urbanístiques en SU i SUD a e:5.000 (1)
P2.02. Qualificacions urbanístiques en SU i SUD a e:2.000 (8)
P2.03. Normativa urbanística en SU i SUD a e:2.000 (8)
P2.04. Qualificacions i normativa urbanística en SNU a e:5.000 (1)
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3. PATRIMONI (Catàleg de Protecció de Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic) (8 plànols)

P3.01 Classificació dels elements arquitectònics i conjunts històrics segons la seva tipologia (2)
P3.02 Classificació de les àrees i elements arqueològics segons la seva tipologia (2)
P3.03 Classificació dels elements arquitectònics i conjunts històrics segons grau de protecció (2)
P3.04 Classificació de les àrees i elements arqueològics segons grau de protecció (2)

4. CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE (4 plànols) 
P4.01 Inventari de les construccions en SNU (2)
P4.02 Catàleg de masies i cases rurals en SNU (2)

5. SERVEIS URBANÍSTICS (14 plànols)
P5.01 Xarxa de clavegueram
P5.02 Xarxa elèctrica
P5.03 Xarxa d’abastament d‘aigua
P5.04 Xarxa d’hidrants
P5.05 Xarxa de telefonia (telecomunicacions/fibra òptica) 
P5.06 Xarxa d’abastament de gas
P5.07 Xarxa d’enllumenat públic
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6. ORDENACIÓ DEL TERRITORI (4 plànols)

P6.01 Ordenacions dels nous sectors de desenvolupament en Sòl Urbanitzable (SUD)
P6.02 Ordenacions dels àmbits de desenvolupament en SU (PAU i PMU) i SUrbanitzable (SUD)
P6.03 Relació de les ordenacions amb els sistemes d’equipaments i zones verdes (SU-SUD)
P6.04 Imatge del futur municipi (SU-SUD-SNU)

7. MOBILITAT GENERADA

P7.01 Estudi de l’Avaluació de la Mobilitat generada
(Xarxa d’itineraris principals, camins, carrils bici, transport bus/autobús/ tramvia/tren)

8. PLA D’ETAPES (1 plànol)
P8.01 Actuacions proposades (1r/2n/3r sexenni)
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SÒL NO URBANITZABLE 

Total Sòl No Urbanitzable 780,99 ha     52,11 %

SÒL URBANITZABLE

Total Sòl Urbanitzable 130,76 ha      8,72 %

SÒL URBÀ
Sòl Urbà edificable 419,05 ha     27,96 %
Plans d’actuació urbanística(PAU) 151,49 ha     10,11 %
Plans de Millora Urbana 16,47 ha 1,10 %

Total Sòl Urbà 587,01 ha 39,17 %

TOTAL TERME MUNICIPAL 1.498,76 ha  100,00 %

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL (Tipus de sòl)
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SÒL NO URBANITZABLE (780,99 Ha, 52,11 %)

SÒL URBANITZABLE (130,76 Ha, 8,72 %)

SÒL URBÀ (587,01 Ha, 39,17 %)
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SÒL URBÀ

POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA (42 PAU)
Desenvolupament: Projecte Reparcel.lació

Projecte d’Urbanització

PLANS DE MILLORA URBANA (13 PMU)
Desenvolupament: Planejament derivat

Projecte Reparcel.lació
Projecte d’Urbanització

SÒL URBANITZABLE

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT. PLANS PARCIALS (12 SUD)
Desenvolupament: Planejament derivat (Pla parcial)

Projecte Reparcel.lació
Projecte d’Urbanització

PROPOSTES D’ORDENACIÓ EN SÒL URBÀ I URBANITZABLE
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POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PAU)
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PAU- 01 La Pineda

PAU- 02 Sant Roc

PAU- 03 Montjuïc

PAU- 04 La Cooperativa

PAU- 05 Serra de Can Riera

PAU- 06 Els Pins

PAU- 07 Tenda Nova

PAU- 08 Can Parera

PAU- 09 El Castell

PAU- 10 Els Turons

PAU- 11 Montjuïc Nord

PAU- 12 Can Falguera Nord

PAU- 13 Can Puigoriol

PAU- 14 Avda. Folch i Torres

PAU- 15 Can Maiol Sud

PAU- 31 Carolines - Salzes

PAU- 32 Carolines - Albes

PAU- 33 Carolines - Pollancres

PAU- 34 Ausias March

PAU- 35 Pedra Llarga

PAU- 36 Camí de Can Llonch

PAU- 37 Avda. Ebre

PAU- 38 Puigmal

PAU- 39 Llibertat

PAU- 40 Colom

PAU- 41 Industrial Can Parera

PAU- 42 Catalunya - Castell 

PAU- 16 Can Figueres

PAU- 17 Plegamans Sud

PAU- 18 Illes Balears

PAU- 19 Camí de Can Clapés

PAU- 20 Puighebreuada

PAU- 21 Sant Josep Oriol

PAU- 22 Sant Joan

PAU- 23 Can Burguès

PAU- 24 Can Planes

PAU- 25 Cal Pansa

PAU- 26 Dante

PAU- 27 Industria

PAU- 28 Horta del Rector

PAU- 29 La Marinada

PAU- 30 Avda. Catalunya
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POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PAU)



PLANS DE MILLORA URBANA (PMU)
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PMU - 01. Bosc de Can Pavana
PMU - 02. Camí de Can Pavana
PMU - 03. Serra de Plegamans
PMU - 04. Carrer del Sol
PMU - 05. Camí de Can Padró
PMU - 06. Torrent del Caganell
PMU - 07. Can Agell
PMU - 08. Can Cortès
PMU - 09. Avda. Navarra
PMU - 10. Cal Viejo
PMU - 11. La Pujada
PMU - 12. Camí Reial
PMU - 13. Barri de Can Parera 
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PLANS DE MILLORA URBANA (PMU)



AjuntamentAjuntament de de PalauPalau--solitsolitàà i Plegamansi Plegamans PROPOSTES DPROPOSTES D’’ORDENACIORDENACIÓÓ EN SÒL URBANIZABLE (SUD)EN SÒL URBANIZABLE (SUD)

SUD-01. Forn del Vidre

SUD-02. Pla del Molí

SUD-03. Camí de Sentmenat

SUD-04. Can Cladelles

SUD-05. Can Maiol Nord

SUD-06. Avda. Camí Reial

SUD-07. Can Riera

SUD-08. Bosc de Can Padró

SUD-09. El Pedró

SUD-10. Can Boter

SUD-11. Can Valls (industrial/terciari/serveis)

SUD-12. Industrial Llevant (industrial/terciari/serveis)

SECTORS PROPOSATS EN EL POUM (SUD)
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SECTORS PROPOSATS EN EL POUM
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SECTORS PROPOSATS EN EL POUM (SUD)
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SECTORS PROPOSATS EN EL POUM (SUD)
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XARXA VIÀRIA BÀSICA (1r ordre)
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XARXA VIÀRIA BÀSICA (1r i 2n ordre)
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XARXA VIÀRIA BÀSICA / EQUIPAMENTS / ZONES VERDES
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L’Ajuntament ha organitzat dues sessions informatives 
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Urbanística Municipal (POUM). Hi van anar prop d’unes 
dues-centes persones, que van poder intervenir per fer 
preguntes o suggerències i dirigir-se directament als 
professionals i membres de l’equip de govern en un to 
distès i informal.

“El POUM és una eina molt important, que cal tenir 
perquè modera el creixement, reestructura i cohesiona la 
població i marca cap a on es vol anar i com es vol créixer”, 
���
�������������������������������������������������������
primera jornada. La Tinenta d’Alcaldia de Territori i Medi 
�
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#���	����$�	�����������������������������������	��������������
al setembre o l’octubre, però sempre que s’hagin fet les 
reunions pertinents amb tots els propietaris o veïns dels 
sectors afectat i les sessions participatives”.

Marcuello va explicar amb claredat l’estat del POUM quan 
va prendre possessió l’actual equip de govern: “Ens vam 
trobar molta feina feta. Els canvis que hem introduït en 
aquest any no representen ni el 10% respecte al document 
original que s’havia explicat en els anteriors tallers amb 
la ciutadania”. Segons Marcuello, la primera tasca va ser 
“endreçar el projecte” i va enumerar els elements que 
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feina que s’ha dut a terme en aquest any per afegir-los al 
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econòmica, la memòria social i l’ambiental, l’estudi 
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les directrius que el govern ha donat a l’equip tècnic que 
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l’avinguda Catalunya”. 

ACTUALITAT

Àngels Marcuello, 
Tinenta d’Alcaldia 
de Territori i Medi 
Ambient

“En aquest any 
hem endreçat 
la feina feta 
i hem acabat 
els estudis 
pendents”

El govern inicia les 
sessions informatives 
sobre el POUM

“El POUM no suposa cap canvi de model de municipi”
Santi Bertran, director de l’equip que treballa en 
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de seguir per si algun dia s’ha d’anar creixent”. “El 
POUM –va continuar— no suposa cap canvi d’estil de 
vida ni de model de municipi, només tracta d’ajustar 
l’actual model per ocupar els buits que hi ha dins la 
trama urbana, millorar la sostenibilitat del municipi i 
ampliar la densitat en els nous creixements per corregir 
el desenvolupament històric del municipi, mancat 
��	������7���������������	��56

El POUM contempla el possible creixement futur des de la 
voluntat de relligar barris entre si en un municipi dispers, 
però introduint-hi noves zones verdes que harmonitzin 
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les noves zones verdes projectades, destaca la de la 
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de nous vials amb l’objectiu de millorar la mobilitat 
interna i descongestionar l’avinguda Catalunya perquè 
pugui deixar de ser una carretera per esdevenir una 
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Més d’un centenar de persones acudeixen a la primera sessió
informativa del POUM
21 de juny de 2012

Un nombrós públic, al voltant d’un centenar de persones, va assistir a la primera sessió informativa que ha organitzat l’Ajuntament per explicar
el projecte de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que va tenir lloc a la Sala Polivalent el dimarts 19 de juny. El proper dimarts, 26
de juny, se celebrarà la segona sessió, en la qual s’informarà exactament sobre el mateix contingut, si bé es vol enfocar més a les
associacions de veïns i entitats del municipi. La redacció i disseny del POUM es troba en un estat molt avançat i per això l’Ajuntament ha
iniciat aquest període d’informació per tal que la ciutadania pugui valorar-lo i aclarir els possibles dubtes.

L’exposició va anar a càrrec de la Tinenta d’Alcaldia de Territori i Medi Ambient, Àngels Marcuello, el Director de l’equip redactor del POUM,
Santi Bertran, i l’advocat Miquel Pigem. L’Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, Teresa Padrós, va ser, però, la primera en donar la
benvinguda als assistents i introduir la presentació. “Amb aquesta jornada volem donar resposta a la pregunta que ens ha estat fent molta gent,
que és com està en aquests moments l’elaboració del POUM”, va començar. Tot seguit, va manifestar que “el POUM és una eina molt
important, que cal tenir perquè modera el creixement, reestructura i cohesiona la població i marca cap a on es vol anar i com es vol
créixer”. Per últim, Padrós va agrair “el treball que han fet totes les persones que s’hi han implicat, tant pel que fa als tècnics com les persones
i entitats que han fet i fan les seves aportacions”.

Al final de la jornada, el públic va poder intervenir en el torn de preguntes que es va obrir. Ja un cop finalitzada, moltes persones van dirigir-se
als professionals i membres de l’equip de govern que hi eren presents per preguntar qüestions relacionades amb el POUM en un to distès i
informal.

Un any de feina
“El POUM inicia avui el seu camí públic, un camí que serà molt ampli”, va manifestar la Tinenta d’Alcaldia de Territori i Sostenibilitat, Àngels
Marcuello, en iniciar la seva exposició. La regidora va avançar que “la previsió és portar-lo al Ple Municipal per a la seva aprovació inicial
al setembre o l’octubre”. Amb tot, va assegurar que “no es portarà a la seva aprovació fins que no s’hagin fet les reunions pertinents amb tots
els propietaris o veïns dels sectors afectats i fins que es finalitzin les jornades i trobades participatives”.

Abans d’anunciar la previsió del calendari, Marcuello va explicar amb claredat l’estat del POUM quan va prendre possessió l’actual equip de
govern: “Ens vam trobar molta feina feta, sobretot a nivell de projecció i documentació gràfica. Els canvis que hem introduït en
aquest any no representen ni el 10% respecte al document original que s’havia explicat en els darrers tallers amb la ciutadania”.
Segons Marcuello, la primera tasca va ser “endreçar el projecte”. A continuació, va enumerar els elements que mancaven i que han
significat una part important de la feina que s’ha dut a terme en aquest any per afegir-los al POUM: “La memòria, les normatives
urbanístiques sobre les que es basa, l’estudi econòmic i financer, l’avaluació econòmica, la memòria social, la memòria ambiental, l’estudi
d’avaluació de la mobilitat generada i l’agenda”. A més, segons la regidora, ha calgut adaptar el document “a les noves normatives aparegudes
durant aquest temps, com les lleis òmnibus, o els criteris del Pla Territorial Metropolità de Barcelona [PTMB]”.

Abans de finalitzar la seva intervenció, Marcuello va revelar les directrius que el govern ha donat a l’equip tècnic que elabora el POUM:
“Celeritat, perquè fins que no s’aprovi el POUM es troben aturats molts temes de gestió urbanística; notificacions exhaustives als afectats
perquè ningú se senti desprotegit; i prioritzar temes bàsics, com la via paral·lela i l’eix verd de la Riera de Caldes, i l’avinguda Catalunya”. Tot
seguit, l’assessor jurídic del POUM, l’advocat Miquel Pigem, va concretar: “Els tècnics han d’ajustar aquest instrument d’ordenació i protecció
territorial al principis de les lleis que regeixen l’urbanisme modern, que són: la protecció del territori, incloent-hi qüestions com el paisatge i la

Hemeroteca | Ajuntament de Palau-solità i Plegamans http://www.palauplegamans.cat/pl19/actualitat/noticies/hemeroteca/id...

1 of 2 06/03/2013 11:50



integració humana; la compactació urbana per evitar la dispersió; i la sostenibilitat com a principi en l’estructura urbana i en el creixement
necessari, i no més, perquè sigui també socialment sostenible”.

Contingut
Santi Bertran, director de l’equip que treballa en l’elaboració del POUM des de fa uns anys, va deixar clar que “el POUM no fixa que el poble
o ciutat ha de créixer, sinó que estableix els criteris que s’han de seguir per si algun dia s’ha d’anar creixent”. En aquest sentit,
Bertran va concretar que l’equip redactor és molt conscient que part de la població del municipi s’hi ha establert “perquè aquí ha trobat espais
agrícoles i forestals que no hi són a la ciutat”. “El POUM –va continuar— no suposa cap canvi d’estil de vida ni de municipi, només tracta
d’ajustar l’actual model per ocupar els buits que hi ha dins la trama urbana, millorar la sostenibilitat del municipi i ampliar la densitat en els nous
creixements per corregir el desenvolupament històric del municipi, ja que ho ha fet de forma dispersa i mancat d’organització i visió general”. A
més, segons Bertran, la topografia del municipi contribueix també a la dispersió del sòl urbà: “Això és, en principi, negatiu, però es pot aprofitar
i veure-ho en positiu, posant en valor l’estreta relació entre sòl urbà i rural”.

El POUM, doncs, contempla el possible creixement futur des de la voluntat de relligar barris entre si en un municipi dispers, però
introduint-hi noves zones verdes que integrin les edificacions i els barris amb les zones rurals. Entre les noves zones verdes
projectades, destaca la de la Riera de Caldes com a gran eix de cohesió a la part central del municipi. A més, el POUM identifica i protegeix
zones amb valor paisatgístic i natural, cohesionant-les amb les zones urbanes. En aquest sentit, Bertran destaca que “les activitats i els usos
que suporten els espais agroforestals són molt importants per protegir-los”.

Un altre aspecte rellevant que recull el POUM és la creació de nous vials per establir “una xarxa principal i una altra de secundària que
ajudin a relligar els nous desenvolupaments”, va explicar l’urbanista. Aquests nous vials tenen l’objectiu de millorar la mobilitat interna del
municipi i contribuir a descongestionar la principal artèria, que és l’avinguda Catalunya. És així com en un futur pot deixar de ser una carretera
per ser una autèntica via urbana: “Una via més humana que creï una nova façana del municipi i que és possible gràcies a la variant que ja
existeix”. Per assolir la descongestió de l’avinguda Catalunya, el POUM preveu, entre altres nous carrers, dues grans vies que travessarien gran
part del municipi de nord a sud, en paral·lel a l’avinguda Catalunya. L’una s’ha dibuixat a la zona de la Serra de Plegamans; l’altra, resseguint el
llit de la Riera de Caldes.

Imatges relacionades

Padrós presenta la sessió. A la taula, i d'esquerra a dreta: Miquel Pigem, Àngels Marcuello i Santi Bertran

El públic va omplir la Sala Polivalent

Documentació adjunta

POUM, presentació
POUM, documents diversos
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PALAU NOTÍCIES (Amb Eduard Garcia i Sira Riera)

5 de març de 2013

4 de març de 2013

1 de març de 2013

27 de febrer de 2013

26 de febrer de 2013

25 de febrer de 2013

22 de febrer de 2013

21 de febrer de 2013

20 de febrer de 2013

19 de febrer de 2013

DARRER PLE DE L'AJUNTAMENT

28 de febrer de 2013 (Ordinari)

Ràdio on Line
Escolta la ràdio en directe clicant aquí (amb Windows Media Player)

____________________________________________________________

EL MEU CARRER - Magazine (Amb Carla Sanmartín i Joan Martínez)

4 de març de 2013

27 de febrer de 2013

26 de febrer de 2013

25 de febrer de 2013

21 de febrer de 2013

20 de febrer de 2013

19 de febrer de 2013

PALAU A DEBAT (amb Eduard Garcia)

21 de febrer de 2013 - Entrevista Miquel Truyols (ERC)

14 de febrer de 2013 (Debat)
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Oficina virtual
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Camí Reial 142, 08184 - Palau-solità i Plegamans
Tels. 93 864 34 95 / 93 864 08 82
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Ràdio Palau reprèn l’emissió de l’espai de l’ADISPAP (febrer 2013)

Després d’un petit parèntesi, dimarts 19 de febrer, la ràdio reprèn les emissions del programa setmanal de
l’Associació de Persones amb Discapacitat de Palau-solità i Plegamans (ADISPAP). L’espai, que recupera el seu
horari habitual els dimarts de 20:30 a 21h, torna a la programació de l’emissora en un format renovat amb la
intenció de donar veu a aquest col·lectiu de persones, i també als seus familiars. Laila Raiss, és l’encarregada de
presentar i coordinar la represa d’aquest projecte radiofònic.

Ràdio Palau incrementa un 200% l’audiència a través d’internet (gener 2013)

Més de 7.300 connexions en directe a través d’internet. Aquesta és la dada amb que l’emissora ha tancat l’any 2012,
mentre que el 2011 el registre va ser de prop de 2.400 connexions, la qual cosa significa un augment de més del
200%. La consolidació de la programació, la millora de la qualitat del servei, i la posada en funcionament el passat
mes de setembre d’una aplicació pionera en l’àmbit de la ràdio local per a iPhone i iPad, serien els factors que
expliquen aquest important augment de l’audiència de la ràdio en directe a través d’internet. A més, aquest 2013 està
previst que l’emissora estreni una altra aplicació per als smartphones que utilitzen el sistema Android.

La ràdio estrena l’any amb un nou programa dedicat a la sardana (gener 2013)

Amb l’arribada del nou any, Ràdio Palau reprèn el gruix de la seva la programació. I ho fa estrenant un nou
espai elaborat per una entitat del municipi com és l’Agrupació Sardanista de Palau-solità i Plegamans.
Dissabte 12 de gener de 10 a 11 del matí, serà amb vosaltres Fem Sardana, un programa dedicat a aquesta
dansa que presentaran setmanalment Rosa Vallès i Francesc Aragonès. El programa es reemetrà els
diumenges de 9 a 10 del matí i es podrà escoltar també en diferit per internet a través de les pàgines de la
xarxa social Facebook de Ràdio Palau i de l’Agrupació Sardanista.

Reportatges amb el resum de l’any 2012 al Palau Notícies (desembre 2012)

La darrera i la primera setmana de l’any, l’informatiu Palau Notícies us oferirà una sèrie de reportatges en els
què farem balanç del 2012 a través de diversos blocs temàtics. Analitzarem el què ha donat de si l’actualitat
de Palau-solità i Plegamans des del punt de vista de la política, l’economia i la cultura de la mà d’Eduard
Garcia i Sira Riera. Aquestes festes de Nadal l’informatiu Palau Notícies seguirà al vostre costat els dies
laborables a les 19h, mentre que els espais realitzats per col·laboradors i entitats fan un petit parèntesi fins el
proper 7 de gener. Bones Festes i Bon Any 2013!

Debat electoral a Ràdio Palau (novembre 2012)

Amb motiu de les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya, la ràdio us ofereix aquest dijous un Debat
Electoral amb presència de la majoria de forces polítiques locals que concorren als comicis de diumenge 25.
El director de l’emissora, Eduard Garcia, moderarà un debat que es preveu que compti amb representants de
CiU, PSC, ERC, PP, ICV-EUiA i la CUP. Aquestes formacions polítiques hi participen, en alguns casos, amb
membres de les llistes a nivell de comarca i, en altres casos, amb membres destacats a nivell local. L’espai
electoral tindrà lloc a l’horari habitual dels dijous del programa Palau a Debat, de 20:30 a 21:30h. Es podrà
escoltar en directe per la 91.7 de la FM i també l’endemà en diferit a través d’aquesta pàgina web i de la xarxa
social facebook.

Ràdio Palau a tot arreu a través d’smart phones (octubre 2012)

Amb l’inici de la nova temporada de programació, Ràdio Palau ha estrenat la seva aplicació per a iPhones
i iPads, per tal que pugueu connectar amb nosaltres des de qualsevol i en qualsevol moment. D’aquesta
manera, ens convertim en una de les primeres emissores municipals en oferir aquest servei. Una aplicació
que podeu aconseguir gratuïtament a través de l’App Store d’Apple. Aquest servei també estarà disponible
ben aviat per a dispositius mòbils que utilitzen el sistema Android.

 Arriba la nova temporada de programació 2012-2013 (octubre 2012)

La ràdio municipal de Palau-solità i Plegamans reprèn aquest 1 d’octubre la seva nova temporada estable de
programació. I ho fa mantenint la seva aposta d’entreteniment i d’informació de proximitat per garantir la seva
funció de servei públic de qualitat. Per aquest motiu la programació us ofereix diàriament l’Informatiu
d’actualitat local Palau Notícies a les 19h, amb Eduard Garcia i Sira Riera. També diàriament us acompanya
de 19:15 a 20:30h el magazine El Meu Carrer, que condueix Carla Sanmartín. A banda de la seva àmplia
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presència al magazine, les entitats de la vila també són presents a la programació gràcies a la tasca d’una
trentena de col·laboradors a través de programes veterans com La Hora del Sur, Moments Estelars de la
Música Clàssica, l’Espai ADISPAP, Finestra Oberta, Ara Country o Aforament Limitat. L’opinió ben diversa
també és recollida setmanalment a través d’espais com el Palau a Debat o la Xerrada Ciutadana que canvia i
amplia el seu horari. La programació es completa amb espais com De Aquí i de Allá, Res com el Vallès,
Frikinomikon, Grow Cucumbers (abans Electronic Friday) o Infrecuencia. A més, la gran aposta d’aquesta
nova temporada serà el potenciar la presència dels programes a les xarxes socials, i la presència de la ràdio
a través dels dispositius mòbils que ja està en fase de proves. Podeu descarregar la graella de programació
en format .pdf clicant aquí.

Programació especial amb motiu de Fira Palau (setembre 2012)

Ràdio Palau fa ampli ressò de la 31a edició de Fira Palau amb un espai d’agenda que, a les hores en punt,
anirà repassant durant el cap de setmana els actes que hi ha programats. El plat fort però serà diumenge a la
tarda, quan de 17 a 21h la ràdio serà al pavelló recollint en directe l’ambient i les activitats que estiguin tenint
lloc. A més, a última hora, abans de la seva clausura, farem balanç de la Fira i us oferirem en directe el
sorteig de “On s’amaga en Patufet?”. També amb la ràdio podeu participar d’un concurs que us pot fer
guanyar un interessant premi.

Al setembre us oferim de nou l’actualitat al Palau Notícies (agost 2012)

Després de la programació especial de Festa Major en que us hem ofert amb més de 15 hores de
programació en directe, el dilluns 3 de setembre torna la cita diària amb l’actualitat de Palau-solità i
Plegamans amb l’espai informatiu Palau Notícies que us ofereixen Eduard Garcia i Sira Riera en directe a les
7 de la tarda, i amb reemissions a les 11 de la nit, i a les 7 del matí i a la 1 del migdia de l’endemà. També
torna de 19:15 a 20:30h la selecció musical del Palau d’Estiu, amb Joan Martínez. També aquest setembre, i
abans de l’inici de la nova programació a l’octubre, la ràdio us oferirà una programació especial amb motiu
de Fira Palau.

Programació en directe per Festa Major (agost 2012)

Ràdio Palau us oferirà del 24 al 27 d'agost una programació especial de Festa Major amb el més
destacat de la festa gran del poble. Connexions en directe, música i entrevistes configuraran una
programació que divendres s'iniciarà a les 7 de la tarda i fins les 10 de la nit i que inclourà la
retransmissió del pregó. Dissabte i diumenge la programació en directe us l’oferirem de 17 a 21h. I
dilluns serem amb vosaltres de 18h a 21h, amb una tertúlia-balanç de final de Festa cap a les 20h. A
més, a l'apartat de Ràdio a la Carta podreu escoltar en diferit una selecció amb el més destacat
d'aquesta programació especial. A més, al llarg del mes d’agost, la Ràdio us acompanyarà amb una
refrescant selecció musical i també amb un espai d’agenda que, a les hores en punt entre les 9 del
matí i 2 del migdia i entre les 4 de la tarda i les 9 de la nit, anirà repassant cada dia el programa de
la Festa Major.

Entrem ja en Programació d’Estiu! (juliol 2012)

Amb l’arribada del mes de juliol, la ràdio ha tancat la temporada estable 2011-2012 per donar pas a la
programació de l’estiu. Fa vacances el magazine El Meu Carrer i també descansen el gruix de programes fets
per col·laboradors a la franja de vespre. Per cert, que aquesta primera setmana de juliol hem fet una trobada
de col·laboradors a la que hi han assistit una cinquantena de persones. Aquest juliol us seguim oferint el
Palau de Música amb l’agenda cultural a les hores en punt, l’Informatiu Palau Notícies cada dia a les 19h amb
Eduard Garcia i Sira Riera, que precedirà el Palau d’Estiu amb Joan Martínez qui us acompanyarà
musicalment en directe fins a les 20h. de dilluns a divendres.

Cicle temàtic sobre el nou POUM (juny 2012)

Amb motiu de l’obertura de les jornades obertes al municipi que explicaran els darrers treballs sobre el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aquest mes de juny la ràdio oferirà una sèrie d’entrevistes i
debats relacionats amb aquesta temàtica. Dilluns 18, Carla Sanmartín entrevista dins el magazine El Meu
Carrer la tinent d’alcalde de Territori, Àngels Marcuello. També en el marc del magazine, el dimecres 20 de
juny entrevistem a representants del col·lectiu Salvem el Poble, mentre que el dimecres 27 la previsió és de
portar a terme un debat sobre el POUM amb la presència de Marcuello i d’entitats que treballen en l’àmbit del
territori. Finalment el mateix dimecres 27 de juny, el darrer debat de la temporada del programa Palau a
Debat, amb Eduard Garcia, parlarà també del POUM amb presència de membres de les formacions polítiques
amb representació al nostre Ajuntament.
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Programació especial amb motiu del Mercat Medieval (maig 2012)

Aquest cap de setmana Ràdio Palau viatja també en el temps medieval i per això us oferirà una programació
extraordinària que s’iniciarà dissabte 26 de maig amb una selecció musical medieval. Pel que fa a diumenge
27 la ràdio us oferirà un programa especial d'11 a 14h i de 17 a 21h. Serem en directe amb l'estudi al carrer
per fer-vos viure aquest important Mercat amb música, entrevistes i connexions amb tot allò més destacat que
estigui tenint lloc perquè pugueu escoltar bona part de les veus protagonistes d'aquest gran esdeveniment de
Palau-solità i Plegamans. Ens podeu veure des de la carpa al parc de Can Linares, bé escoltar-nos des del
91.7 de la FM o bé a través de www.radiopalau.cat.

El CAP Palau col·labora amb la ràdio amb un espai de promoció de la salut (maig 2012)

Ràdio Palau oferirà aquest mes de maig una secció en col·laboració amb el Centre d’Atenció Primària (CAP)
per tal de promocionar la salut. Aquestes primeres aportacions es basaran en la promoció de la salut mental.
Els espais es poden escoltar els propers dimarts de maig pels volts de les 8 del vespre dins el magazine diari
“El Meu Carrer” que presenta Carla Sanmartín. La secció del CAP anirà a càrrec de la infermera Montse
Puncernau.

La ràdio viu en directe un intens Sant Jordi (abril 2012)

Ràdio Palau va oferir un programa especial amb motiu de la Diada de Sant Jordi amb la fusió de l’Informatiu
Palau Notícies i el magazine El Meu Carrer. El resultat va ser un especial 23 d’abril amb entrevistes a
escriptors, llibreters i floristes, amb un Palauòmetre especial recollint les opinions de palauencs i palauenques
a peu de carrer, i també amb connexions en directe des de la plaça de Ca l’Estruch i amb el lliurament de la
21a edició dels premis Sant Jordi al Teatre de la Vila.

Programació amb motiu de la vaga general (març 2012)

Arran de la convocatòria de vaga general aquest dijous 29 de març, Ràdio Palau us oferirà com a serveis
mínims la retransmissió en directe del ple de l’Ajuntament a partir de les 19h. La resta de la programació es
basarà en una continuïtat musical i en l’emissió durant el dia de l’agenda cultural de Palau-solità i Plegamans
a les hores en punt. Divendres 30 de març us oferirem una edició especial a les 19h del Palau Notícies amb
la informació de la incidència de la vaga i amb la crònica del ple, a més de la resta de programació habitual.

Continguts especials amb motiu de la Setmana de la Dona (març 2012)

Amb motiu de la commemoració del Dia de la Dona Treballadora (8 de març), Ràdio Palau us ofereix
continguts especials coincidint amb els actes que es fan Palau-solità i Plegamans en el marc de la Setmana
de la Dona. Per aquest motiu, el magazine El Meu Carrer us oferirà entrevistes amb la regidora de Polítiques
d’Igualtat, Àngels Marcuello, amb la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Montse Gatell, amb membres
de l’Associació Dones per les Dones de Palau, i molts d’altres continguts. També recollim el més destacat de
les activitats que es fan al llarg de la setmana a través de l’informatiu Palau Notícies.

Ràdio Palau tanca el 2011 amb prop de 2.500 oients per internet (gener 2012)

Aquest darrer any 2011 s’ha consolidat el servei de Ràdio on Line amb prop de 2.500 oients que han
connectat en directe amb la ràdio a través d’internet. El mes amb més connexions va ser el maig, amb prop
de 400 oients. I especialment el dia 22, dia de les eleccions municipals, en que es van registrar prop de 140
oients en un sol dia concentrats en el programa especial entre les 20 i les 23h. Per contra, el mes amb menys
connexions va ser l’agost amb tan sols una setantena. A aquestes dades s’ha d’afegir els oients en diferit del
servei de Ràdio a la Carta i del perfil de la xarxa social Facebook que es xifren en un mitjana d’una vintena
d’oients diaris, especialment de l’informatiu Palau Notícies.

Amb el 2012, reprenem la programació habitual de vespre-nit (gener 2012)
Després de les festes, la ràdio segueix amb la seva temporada estable de programació 2011-2012 amb tot
el seu gruix de programes. A banda del magazine El Meu Carrer o de l’informatiu  Palau Notícies que aquests
dies han estat al vostre costat, aquesta setmana torna la programació de nit amb els programes dels
col·laboradors com la Xerrada Ciutadana, La Hora del Sur, Moments Estelars de la Música Clàssica, Finestra
Oberta, Ara Country, Palau a Debat, De Aquí y de Allá, Aforament Limitat, Frikinomikon o Electronic Fridays.
Podeu consultar la nostra programació en aquest mateix apartat web. També ens podeu escoltar en directe a
traves d’aquesta pàgina web, també via el 91.7 de la FM, o bé en diferit “a la Carta” clicant als enllaços
superiors.
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Ràdio Palau, al lliurament del premi Comunicació a la Federació de Ràdios Locals (desembre 2011)

El 22 de desembre la ràdio va ser present a la cerimònia dels premis Comunicació 2011 que atorga la
Generalitat de Catalunya en que la Federació de Ràdios Locals de Catalunya (FRLC) va rebre el premi en la
categoria de proximitat. Ràdio Palau forma part de la Junta directiva de la FRLC a través del seu director,
Eduard Garcia. El president de la FRLC, Manel Ramon, va agrair  el guardó i va reivindicat el paper de
Federació en la seva tasca per la llengua, la cultura i els valors del país i que “en aquests moments de
recessió s’ha de continuar apostant per la ràdio de proximitat i pels seus professionals". El periodista Manel
Fuentes, la sèrie de TV3 “Polseres Vermelles”, l’edició en català del diari “La Vanguardia”, el president de
l'Associació Empresarial de Publicitat, Jose Ángel Abancéns, el conseller delegat del grup d'empreses
tecnològiques Inspirit, Dídac Lee, i les administracions que van treballar perquè Barcelona sigui la seu de la
Mobile World Capital, van ser els altres guardonats dels Premis Nacionals de Comunicació 2011 en un acte
celebrat a la Generalitat i presidit per Artur Mas.

La ràdio estrena un nou programa a càrrec de la comunitat uruguaiana (desembre 2011)

Aquest dijous 1 de desembre Ràdio Palau incorpora un nou programa a la seva programació de la temporada
2011-2012. L'espai es diu De aquí y de allá i és elaborat per palauencs d'origen uruguaià amb la intenció de
que aquest col·lectiu tingui veu, però sempre des d'un punt de vista de la integració. Per aquest motiu el
programa serà bilingüe i, d'aquí el seu nom, abordarà temes tant de l'Uruguai com de Catalunya i de Palau-
solità i Plegamans. De aquí y de allá es podrà escoltar els dijous de 20:30 a 21h.

El Meu Carrer dóna veu a la gent gran amb una nova secció (novembre 2011)

El magazine diari de la ràdio estrena dimecres 16 de novembre a dos quarts de 8 del vespre una nova
secció que donarà veu periòdicament al col·lectiu de la gent gran del nostre municipi. Es tracta d’un espai
en que avis i àvies parlaran de les seves vivències, comentaran l’actualitat amb la perspectiva de la seva
experiència i també, entre d’altres coses ens oferiran textos i músiques que han estat part important de les
seves vides. La secció d’uns 20 minuts que es podrà escoltar dins el magazine que presenta Carla
Sanmartín, compta amb la col·laboració de Laila Raiss, del centre concertat per a gent gran, Palau
Residencial.

La Ràdio estrena la temporada 2011-2012 amb interessants novetats (octubre 2011)

Des d'aquest dilluns 3 d'octubre Ràdio Palau us ofereix la nova programació per a la temporada 2011-2012.
La graella de programes va ser presentada en el marc de Fira Palau amb entrevistes a tots els professionals i
col·laboradors que la faran possible. Les novetats destacades d'aquesta temporada és la participació amb un
programa propi d'una entitat més del municipi, com és l'Associació Amics del Country Can Falguera, que els
dimarts de 10 a 11 de la nit estrenen l'espai Ara Country. També estrenem per a un sector d'edat jove
Electronic Fridays, amb els DJ locals Aberci Padró i Oriol Sandoval, a les 10 de la nit dels divendres. Us
recordem que aquesta temporada seguim comptant amb programes com la Xerrada Ciutadana, La Hora del
Sur, els Moments Estelars de la Música Clàssica, l'espai de l'ADISPAP, Finestra Oberta, Aforament
Limitat i Frikinomikon. Us recordem que l'Informatiu diari Palau Notícies aquesta temporada us l'oferim a les
19h, i de 19:15 a 20:30h ja sabeu que us esperem al magazine El Meu Carrer. Una nova programació de
servei públic, donant veu a la societat palauenca i amb la potenciació de la informació i el debat per ser un
mitjà local de referència, divers, plural, pròxim i immediat.

La ràdio presenta la nova programació amb un especial en directe desde Fira Palau (setembre 2011)

Diumenge 2 d'octubre Ràdio Palau serem en directe de 17 a 20'30h amb un stand a la 30a edició de Fira
Palau. Us oferirem una programació especial en que us explicarem el més destacat de la Fira amb entrevistes
i connexions en directe. A més, entre les 19 i les 20h us presentarem la nova temporada 2011-2012, i per
coneixer-la amb més detall us presentarem tots els programes amb els col·laboradors i els professionals que
la faran possible i que composaran la nova graella de programació. Diumenge podeu venir doncs a veure
com fem ràdio en directe, on també realitzarem un concurs que us pot fer guanyar un interessant premi.

El dilluns 12 de setembre torna el magazine El Meu Carrer (setembre 2011)

Després de la represa de l'espai informatiu Palau Notícies el passat dia 1, el dilluns dia 12 torna aquesta
temporada el magazine El Meu Carrer, amb Carla Sanmartín. Un espai diari que s'iniciarà poc minuts
després de les 19h, un cop acabat el Palau Notícies i serà amb vosaltres fins a les 20:30h de dilluns a
divendres. El Meu Carrer us ofereix cada dia entrevistes d'actualitat, seccions didàctiques i d'entreteniment,
així com espais d'entitats i col·lectius ben diversos del nostre poble. I ja de cara a Fira Palau, la ràdio us
presentarà la nova temporada 2011-2012 al complert que s'iniciarà amb el gruix de la programació de nit el
dilluns 3 d'octubre.

L'1 de setembre torna el Palau Notícies a les 19h. (setembre 2011)

A partir de dijous 1 de setembre torna amb vosaltres a diari l'informatiu Palau Notícies. I ho fa amb el nou
horari d'emissió de les 19h i també amb reemissió el mateix dia a les 23h i l'endemà a les 8 del matí. O també
el podeu escoltar l'endemà a través d'aquesta mateixa pàgina web. Eduard Garcia i Sira Riera us posen al dia
del més destacat de l'actualitat de Palau-solità i Plegamans en un espai de notícies dinàmic, divers i plural,
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que us permet estar informats del més important que passi al nostre poble. A més, el proper dilluns 12 de
setembre també tornarà a ser amb vosaltres el magazine El Meu Carrer, amb Carla Sanmartín, cada dia de
les 19:15 a les 20:30h.

La Festa Major en directe a Ràdio Palau (agost 2011)

La ràdio us oferirà del 26 al 29 d'agost una programació especial de Festa Major per tal que no us perdeu
detall del més destacat de la festa gran del poble. Connexions en directe, música i entrevistes configuraran
una programació que divendres s'iniciarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins les 10 de la nit amb la
retransmissió íntegra del pregó. Dissabte i diumenge la programacio en directe serà de 17 a 21h, i dilluns
serem amb vosaltres de 18h a 21h, incloent una tertúlia-balanç de la Festa. A més, en aquesta pàgina web
podeu escoltar en diferit a l'apartat de Ràdio a la Carta una selecció del més destacat d'aquesta programació
especial.

Ràdio Palau us ofereix la Programació d’Estiu (juliol 2011)
 
Després del punt final de la temporada de ràdio 2010-2011 en que hi han col·laborat més d’una trentena de
persones, la programació estable fa un parèntesi fins a finals de setembre. Per aquest motiu aquest juliol la
ràdio us ofereix la Programació d’Estiu 2011. El magazine “El Meu Carrer” amb Carla Sanmartín, serà amb
vosaltres fins el 15 de juliol, mentre que l’espai informatiu Palau Notícies, amb Eduard Garcia i Sira Riera,
seguirà amb vosaltres cada vespre a les 20h fins el 29 de juliol. Ja a l’agost, us oferirem una refrescant
selecció musical fins a la Festa Major, que us narrarem amb una programació especial.

La ràdio analitza l'inici del nou mandat (juny 2011)

Després de les eleccions del 22 de maig passat i de la retransmissió del Ple d'Investidura de l'11 de juny
passat, Ràdio Palau analitzarà la nova etapa de govern per aquest nou mandat 2011-2015 amb noves
entrevistes i debats en el marc del programa Palau a Debat que és amb vosaltres els dimecres a partir de les
20:30h. Aquest dimecres 15 de juny us oferirem una entrevista amb la nova alcaldessa Teresa Padrós, el dia
22 l'entrevista serà amb la cap de l'oposició, Mercè Pla, i el dia 29 realitzarem un debat amb presència de les
formacions polítiques que han obtingut representació.

Programa especial Eleccions Municipals 2011 (maig 2011)

Amb motiu de les eleccions del proper 22 de maig, Ràdio Palau us oferirà diumenge un programa especial en
que podreu seguir en directe l'evolució de l'escrutini, conèixer els resultats a l'instant, i escoltar les valoracions
de les diferents forces polítiques. El programa comptarà amb analistes a l'estudi, i connectarà amb les seus
dels partits i parlarà amb tots els alcaldables. El Programa Especial Eleccions s'iniciarà a les 8 del vespre i
estarà conduït per Eduard Garcia.

La ràdio us ofereix un cicle d'Entrevistes i Debats Electorals  (maig 2011)
Del 6 al 19 de maig Ràdio Palau organitza un cicle d'entrevistes i debats electorals per tal de conèixer les
propostes principals de les 8 formacions polítiques que concórren a aquestes eleccions municipals. Cada
vespre la ràdio us oferirà una entrevista amb un cap de llista, començant pels partits que no tenen
representació actualment, i acabant pels partits amb més número de vots en relació als darrers comicis. A
banda de 8 entrevistes, el Cicle ofereix 2 debats, un el dia 11 amb les cares noves de les llistes, i l'altre el dia
19 de maig amb els caps de llista (de 20:30 a 22h). Les entrevistes seran en directe als estudis de Ràdio
Palau, mentre que els debats es podran escoltar per la ràdio però també s'hi podrà assistir com a púbic, ja
que tindran lloc al Teatre de la Vila. A banda de la informació de campanya recollida a través de l'Informatiu
Palau Notícies cada dia a les 20h, la ràdio considera molt important la realització d'aquest cicle perquè pretén
facilitar a la ciutadania una eina que  porporcioni una informació que garanteixi que el vot sigui un exercici
real de democràcia i llibertat.

Programa Especial en directe al Mercat Medieval (abril 2011)

Dissabte dia 16 d'abril Ràdio Palau us oferirà un programa especial en directe des del Mercat Medieval de
Palau-solità i Plegamans. D'11 a 14h i de 17 a 20h serem amb l'estudi al carrer per fer-vos viure aquest
important esdeveniment amb música, entrevistes i alguna sorpresa. Carla Sanmartín conduirà aquest
programa en el que s'hi escoltarà una nodrida representació de les veus protagonistes d'aquesta gran festa
palauenca. Ens podeu seguir des de la carpa al carrer, des del 91.7 de la FM o bé a través de
www.radiopalau.cat.
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El Servei de Català amb "Explica'm un conte" a la ràdio (abril 2011)

Aquest mes d'abril Ràdio Palau i el Servei de Català de Palau-solità i Plegamans han elaborat un projecte en
el que una trentena d'alumnes han enregistrat diversos contes populars catalans. Aquests seran emesos al
magazine "El Meu Carrer" entre les 19 i les 20:30h els propers dies 12 i 19 d'abril i el 3 i 10 de maig.

Jornada de portes obertes de la Ràdio i programa especial sobre la nova
zona de vianants (març 2011)

Dissabte 5 de març Ràdio Palau serà en directe durant els actes d'inauguració oficial de la nova zona de
vianants del centre. I com que els nous estudis es troben situats en aquest mateixa zona, d'11 a 1 del migdia
us oferirem un programa especial en el què us narrarem el més destacat d'aquest esdeveniment. A més, de
12 a 1 realitzarem una jornada de portes obertes per tal que es puguin visitar els nous estudis del Camí Reial
i, tothom qui ho vulgui, pugui veure com es realitza un programa en directe.

Amb el 2011 la ràdio reprèn la seva programació estable (gener 2011)

Després de festes, la ràdio torna a la seva temporada estable de programació amb el gruix de programes
diaris com el magazine El Meu Carrer de 19 a 20:30h i l'informatiu Palau Notícies a les 20h. A més, la
programació de nit es completa amb els programes dels col·laboradors com la Xerrada Ciutadana, La Hora
del Sur, l'espai d'ADISPAP, Finestra Oberta, Aforament Limitat o Frikinomikon. Podeu consultar la resta de
programació en aquest mateix apartat web i escoltar-nos en directe a traves del 91.7 de la FM o per internet
clicant als enllaços superiors a la dreta d'aquesta pàgina.

Per Nadal, Ràdio Palau al teu dial (desembre 2010-gener 2011)
Aquestes festes la ràdio serà al vostre costat per tal que esteu al dia de tot allò que s'esdevé aquests dies al
nostre poble. Tots els dies laborables serà amb vosaltres el magazine El Meu Carrer de les 7 de la tarda a dos
quarts de 9 del vespre amb Carla Sanmartin i Carles Diaz. El magazine pararà especial atenció a la
cavalcada de Reis des d'on us oferirem connexions en directe. A més per cap d'Any d'11 de la nit a 1 de la
matinada us oferirem una edició especial del programa Infreqüència, amb Joan Martínez & cia al capdavant.
Als vespres els nostres col·laboradors fan vacances, per la qual cosa els espais de 9 a 11 de la nit tornaran a
ser amb vosaltres després de Reis. La resta de la programació us oferirà una acurada selecció musical per
tal que aquests dies no deixeu de sintonitzar-nos. Bon Nadal i bon any nou!

Retransmissió en directe del ple de l'Ajuntament (desembre 2010)

Ràdio Palau emetrà aquest dijous 23 de desembre una nova sessió del ple de l'Ajuntament que començarà
a les 7 de la tarda. Des que l'emissora va reprendre les seves emissions, la ràdio us ofereix íntegrament i
en directe les sessions del consistori que es poden seguir a través del 91.7 de la FM o a través d'internet
en aquesta mateixa pàgina web.

Ràdio Palau rep la concessió definitiva per emetre legalment (novembre 2010)

Ràdio Palau emet ja de forma legal després que el govern de la Generalitat hagi acordat atorgar a l'Ajuntament
la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora. Aquesta aprovació implica
l'atorgament definitiu de la freqüència 91.7 de la FM, la mateixa a través de la qual s'ha pogut escoltar des que
la ràdio va iniciar les seves emissions l'any 1989. Després d'aquesta concessió s'espera la notificació oficial
del Ministeri de Ciència i Tecnologia mostrant la conformitat davant la inspecció tècnica que va realitzar de
forma satisfactòria de les instal·lacions de Ràdio Palau el mes de setembre del 2010, culminant d'aquesta
manera un llarg procés de legalització que arrencava l'any 1994.

Ràdio Palau inicia les seves emissions en directe per internet (octubre 2010)

Através dels links següents ja es pot escoltar la ràdio per internet i des de qualsevol lloc del món.

Escolta la ràdio on line clicant aquí (cal permetre que s'obri el "pop-up")

Escolta la ràdio on line clicant aquí (amb Windows Media Player)

 Ràdio Palau torna a emetre regularment amb una nova programació (octubre 2010)
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Per veure aquesta notícia i veure la graella de programació cliqueu aquest enllaç:

http://www.palauplegamans.cat/pl17/actualitat/noticies/id920/radio-palau-torna-a-emetre-amb-l-estrena-de-la-
programacio-estable.htm

La programació Especial a Fira Palau servirà per presentar diumenge la nova temporada de ràdio
(setembre 2010)

Diumenge a partir de les 6 de la tarda Ràdio Palau us oferirà un programa especial en directe en el marc de
Fira Palau. De 18 a 19, Carla Sanmartín farà un monogràfic amb el més destacat de la Fira amb sorpreses i
regals. I a les 19h, Eduard Garcia presentarà la nova programació amb la presència en directe a l'stand dels
col·laboradors que configuraran la nova temporada de ràdio.
Aquest programa especial servirà per presentar i posar en marxa la nova graella de programació que la ràdio
estrena dilluns dia 4 d'octubre.

Ràdio Palau reprèn les seves emissions regulars estrenant nova programació el proper dilluns 4
d'octubre (setembre 2010)
El dilluns 4 d'octubre l'emissora municipal de Palau-solità i Plegamans estrena temporada estable de ràdio. Un cop
realitzades bona part de les intervencions tècniques i legals pertinents, “la ràdio ja es troba en disposició d'oferir
continguts i una nova programació diària”, explica el regidor de Comunicació, Jaume Oliveras. La programació
inclou un magazine i un espai d'informació diari, a més dels espais de col·laboradors i d'entitats, i “farà de la
ràdio un mitjà útil, obert i plural”, afirma el director de Ràdio Palau, Eduard Garcia. La nova graella de la
temporada 2010-2011 es presenta en el marc de Fira Palau (de l'1 al 3 d'octubre), on Ràdio Palau hi tindrà el seu
espai per presentar-se de nou a la ciutadania. El diumenge dia 3 a la tarda l'emissora emetrà en directe un
programa especial des de la Fira on presentarà la seva nova programació. El tret de sortida a la programació
estable arribarà després que Ràdio Palau hagi estat emetent en proves des del mes d'abril, després d'un any de
trasllat i de construcció d'uns nous estudis.

L'emissora adopta el GDS com a sistema d'àudio informàtic professional (agost 2010)

Aquest mes d'agost Ràdio Palau ha iniciat també les proves de cara a la seva imminent posada en
funcionament, d'un sistema professional d'àudio informàtic. Es tracta del programa GDS de l'empresa Lexon
Broadcast que possibilarà una major agilitat als professionals i col·laboradors de la ràdio alhora de portar a
terme la seva programació. El sistema està dotat d'un servidor i dos terminals (estudi 1 i estudi 2) que
reprodueix els arxius sonors a una qualitat superior a un CD ja que utilitzen el sistema de compressió d'arxius
mp2 de gran qualitat. El sistema també permet l'edició d'àudios en multipistes, així com l'automatització horària
de les emissions. Aquest nou sistema s'estrenarà en proves en el marc de les emissions especials de Festa
Major que s'iniciaran divendres 27 d'agost a les 19h, amb una entrevista a l'alcaldessa i als regidors de Cultura
i Joventut, i que oferirà també la retransmissió en directe del pregó a partir de les 21h. De dissabte a dilluns les
emissions en directe per la festa gran de Palau seran de 19 a 21h.

Ràdio Palau oferirà un especial de Festa Major (juliol 2010)

Com a fase culminant del seu període d'emissions en proves, la ràdio us oferirà una programació
especial de Festa Major. Tot i que té previst iniciar les seves emissions regulars a finals de setembre,
l'emissora no ha vol deixar passar l'oportunitat de sortir al carrer en un esdeveniment tant important pel
poble com és la Festa Major. L'especial de Festa Major s'iniciarà divendres dia 27 d'agost a la tarda i
preveu retransmetre en directe el pregó i l'inici oficial de la festa gran del municipi. Les emissions
especials es concentraran a la tarda-vespre i serviran per acabar de provar l'equipament dels nous
estudis de l'emissora i per escalfar motors de cara a l'inici de la programació regular després d'uns
mesos d'emissions en proves. A banda de la Festa Major, dijous dia 29 de juliol a les 19h la ràdio us
tornarà a oferir en directe una nova sessió del ple de l'Ajuntament.

 Ràdio Palau fa un pas més cap a la seva legalització definitiva (juliol 2010)

Aquest mes de juny ha quedat aprovat provisionalment el projecte tècnic de l'emissora per part de la
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions del Ministeri d'Indústria, segons ha notificat aquest juliol la
Direcció General de Comunicació i Serveis Audiovisuals de la Generalitat. D'aquesta manera, Ràdio
Palau fa un important pas de cara a la seva legalització definitiva, procés que va iniciar-se l'any passat
per part de la Regidoria de Comunicació de l'Ajuntament ja que fins l'any 2008 no s'havia realitzat cap
gestió en aquest aspecte i, per tant, des que va iniciar les seves emissions l'any 1989, l'emissora es
trobava en situació irregular. Així doncs, i amb aquests primers permisos provisionals, l'emissora ja pot
començar de forma legal les seves emissions estables de cara al mes de setembre. Després d'un
periode d'obres i trasllat dels estudis, Ràdio Palau està tornant a emetre en període de proves des del
23 d'abril passat.

Ràdio Palau entra a formar part de la Junta Directiva de la Federació de Ràdios Locals de
Catalunya (FRLC) (juny 2010)

Ràdio Palau | Ajuntament de Palau-solità i Plegamans http://www.palauplegamans.cat/actualitat/radio-palau.htm

8 of 10 06/03/2013 11:52



Un cop l'assemblea celebrada aquest mes de juny a Vilassar de Mar ha aprovat l'ingrés a la FRLC de
Ràdio Palau, a proposta del seu president, l'emissora ha entrat a formar part de la Junta Directiva
d'aquest organisme que agrupa més d'un centenar d'emissores de proximitat dels territoris de parla
catalana. El director de l'emissora, Eduard Garcia, serà membre de la Junta Directiva en nom de
Palau-solità i Plegamans a la Federació, on també hi ha representants de les emissores d'Amposta,
Castellar del Vallès, Vilassar de Mar, Pineda de Mar, Corbins, Lloret de Mar o l'Ametlla de Mar, entre
d'altres. La Federació de Ràdios Locals de Catalunya va néixer l'any 1996 amb l'objectiu de potenciar
la comunicació radiofònica de proximitat.

La ràdio us ofereix en directe el proper ple de l'Ajuntament (juny 2010)

En el marc de les seves emissions en proves, Ràdio Palau us oferirà el proper dilluns dia 28 de juny la
retransmissió en directe del ple de l'Ajuntament. L'emissora que ja havia ofert els plens de consistori
en directe, reprèn regularment aquestes retransmissions que continuaran també oferint-se un cop
l'emissora presenti la seva temporada estable de programació de cara al setembre. El ple es podrà
escoltar a través del 91.7 de la FM en directe a partir de les 19h.

La ràdio encara la recta final dels treballs de condicionament de l'Estudi 1 (juny 2010)
 

Després del Mercat Medieval, aquests dies segueixen els treballs de posada a punt de l'estudi  principal de les noves
instal·lacions de Ràdio Palau. Paral·lelament en el marc de les emissions en proves, l'emissora segueix ampliant la
seva oferta musical.  Es tracta d'una selecció molt variada, tant de música de tots els temps com també algunes
novetats, tant de l'escena internacional com nacional. De cara a aquest mes de juny és previst que l'emissora dins el
seu període de proves comenci la retransmissió en directe dels plens de l'Ajuntament.

 Estudis novembre 2009  Redacció (febrer 2010)  Estudi 2 (febrer 2010)

 Control 1 abril 2010  Estudi 1 abril 2010  Arrencada taula de so Maig 2010

Som la Banda Sonora del Mercat Medieval (maig 2010)

Amb motiu de l'edició 2010 del Mercat Medieval de Palau-solità i Plegamans, l'emissora us oferirà aquests dies (del 22 al 24 de maig) una selecció
de música medieval per tal que pugueu fer servir la ràdio també com a ambientació del Mercat que recrea aquesta època de la història. Ens podeu
trobar al 91.7 de la F.M. on seguim amb les nostres emissions en proves. Us recordem també que Ràdio Palau ja disposa de perfil, grup i pàgina al
facebook. Uns bona manera d'estar en contacte amb nosaltres. Per accedir-hi: clica aquí.

Inici de les emissions en proves (abril 2010)
Des d'aquest Sant Jordi de 2010 l'emissora municipal  de Palau-solità i  Plegamans ha reprès les seves emissions en forma de
proves després d'haver estat un dos anys de reformes. L'emissora va haver de tancar per problemes estructurals de l'edifici del
carrer Clavé on estava ubicada, i  ara inicia de nou les seves emissions en uns nous estudis situats al  Camí Reial  en un dels
costats de la Sala Polivalent. De moment la ràdio oferirà tan sols música per tal que es pugui comprovar durant el període d'unes
setmanes, que les noves instal·lacions funcionen correctament i per poder realitzar els ajustos de so corresponents. Les tasques
de posada en funcionament en proves de l'emissora són a càrrec del nou director, Eduard Garcia, i del calderí, Francesc Bartomeus.
L'emissora, nascuda el  1989, tornarà a  sonar des  del  mateix dial,  el  91.7 de la  FM, i  properament  iniciarà  també les  seves
emissions en proves per internet per tal que es pugui escoltar des de qualsevol lloc del món. De cara a l'estiu començarà oferint
algun espai d'informació, també és previst que realitzi algun tipus de programació especial de cara la Festa Major a finals d'agost,
i que estreni la seva nova graella estable de programes pels volts del mes de setembre.

Adeqüació dels nous estudis
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 Arranjament façana posterior maig 2010  Hexàgon  Prova de mobiliari i de microfonia Estudi
1

 Prova de mobiliari Estudi 1 B (juny 2010)  Prova de mobiliari Estudi 1 C (juny 2010)  Nou sistema d'àudio informàtic (agost
2010)

Notícies de la Ràdio
La Festa Major 2012 ja té cartell
06/06/2012
Lorena Sánchez, alumna del batxillerat artístic guanya el concurs organitzat per escollir-lo

Lorena Sánchez, alumna de 1r de batxillerat artístic de l’Institut Ramon Casas i Carbó ha guanyat el Primer
Premi del concurs que s’ha convocat...

El web municipal estrena nova imatge
20/04/2012
El web municipal de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans estrena avui un nou disseny, adaptat a
la imatge institucional renovada i  al nou emblema “que es va aprovar  al Ple Municipal del 29 de
setembre del 2011”, tal i com especifica el regidor...

Ja és al carrer el segon número de ‘El Butlletí’, la nova publicació d’informació municipal
22/03/2012
La nova revista suposa un estalvi d’uns 20.

Mostra tots els elements

Enllaços
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