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1. MEMÒRIA DE LA PARTICIPACIÓ  

1.1. INTRODUCCIÓ 

El present document es redacta com a Memòria de Participació del POUM de Mollet del Vallès, tal i com 

s’exposa al Programa de Participació (adjunt a l’apartat 1.7.1 d’Annexes de la present memòria) que 

defineix el procés a seguir, la metodologia, accions i documentació que ha de produir la participació 

ciutadana dintre d’aquest POUM. 

Els continguts del document s’exposen de manera cronològica: les activitats, els resultats de tot el procés de 

participació i les conclusions. També s’incorporen els materials gràfics de suport adients per a la comprensió 

del procés i els resultats, i una descripció de la comunicació que s’ha realitzat de tot el procés de 

participació. 

Tota la normativa urbanística disposa la necessitat d’implementar eines de participació que assegurin, per 

una banda, la vinculació del planejament a les perspectives dels diferents grups, entitats i ciutadania que 

participa d’aquests processos i, per altre, que facilitin la comprensió dels documents de planejament. Amb 

el relat que segueix donem per aconseguit aquest objectiu normatiu i d’altres definits pel propi procés que 

s’exposen a continuació: 

1.2. OBJECTIUS 

 

 Facilitar la participació al procés de les diferents fases del POUM. 

 Establir una difusió i accés a la informació que produeix el procés de redacció del POUM. 

 Definir punts de connexió entre entitats, habitants, administració i redactors del POUM 

 Vehicular la informació provinent del procés de disseny social i participatiu per a trobar encaix a la 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exemple de cartell de difussió d’una acció de participació 
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1.3. METODOLOGIA I ACCIONS 

Es va proposar un procés basat en la metodologia IAP (Investigació-Acció Participativa). La base d’aquesta 

metodologia és la implicació ciutadana en la resolució de problemes que els afecten, el que es pot traslladar 

a la definició conjunta de polítiques públiques o planificacions territorials, on el que busquem és crear un 

“canal de diàleg” guiat pel debat, arribant a consensos des de l'equilibri, el respecte i la col·laboració lliure i 

informada, en el que es coneix com “diàleg de sabers”, que entén que cada un dels agents implicat en un 

procés té un grau d’expertesa que el capacita per establir un diàleg en termes d’igualtat amb la resta 

d’agents, i que de la suma de totes les visions s’obtindran els acords per assolir els objectius del procés. 

Aquest tipus de procés té 4 fases molt concretes de treball que, si bé son prou lineals i acumulatives, es 

poden reactivar en altres moments del procés si es necessita. Aquestes fases són: 

• Negociacions inicials: el moment en que aterra el projecte, es coneixen les particularitats del 

municipi, la seva xarxa d’entitats, model participatiu que aplica… 

• Negociacions: és la fase en la que ens fem preguntes sobre el moment actual del municipi, en la 

que definim les visions, problemàtiques, necessitats… 

• Proposta: moment del procés en el que definir línies de treball per tal de portar avant millores 

basades en el diagnòstic. 

• Devolució/seguiment/avaluació: és la forma en que tanquem fases, exposem resultats i valorem 

l’acord que susciten i definim el rumb del projecte.  

Per tal de desenvolupar aquestes fases hem portat a terme les següents accions: 

Anàlisi de la xarxa d’entitats i associacions 

Disseny de convocatòries 

Elaboració de continguts de comunicació 

Entrevistes grupals 

Accions a espai públic 

Presentacions 

Passejades 

Tallers 

Algunes d’aquestes accions no apareixen desenvolupades en aquesta memòria, donat que no tenen 

metodologia o resultats associats, o encara no s’han realitzat. 
  

Negociacions 
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1.3.1. Fases de proposta 

Durant el procés de participació s’ha generat un conjunt d’informació de forma col·laborativa que facilita la 

redacció del POUM. Aquest procés de participació és més intens durant l’etapa de l’Avanç; en les etapes 

posteriors, els treballs de participació que es porten a terme són de seguiment, resolucions tècniques i 

contrast de resultats.  

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

FASE 0: Pla de treball 

FASE I: Anàlisi i diagnosi sòcio-territorial 

FASE II: Proposta 

FASE III: Retorn i conclusions 

S’ha realitzat una coordinació general per a vehicular la informació provinent del procés participatiu i la 

redacció del POUM, i és per això, que s’han realitzat informes preliminars de cada acció participativa 

desenvolupada amb l’objectiu de ser una eina més d’anàlisi per a l’equip redactor del POUM.  

Cada acció i sessió ha activat unes eines concretes de comunicació, s’ha facilitat un suport de disseny i 

continguts a l’equip responsable de la difusió i comunicació.  

Com a document definitiu s’entrega la Memòria de participació ciutadana, que recull el procés de 

participació de l’Avanç del POUM amb els aspectes més importants dels resultats obtinguts i incorpora 

aquelles eines de seguiment i canals de participació que s’han utilitzat per a les etapes posteriors de l’Avanç 

de POUM. 

A continuació s’incorpora el diagrama del procés de participació de l’Avanç de POUM, on es detallen les 

diverses fases i les accions que s’han realitzat a cada una d’elles. 

 

 



MEMÒRIA DE LA PARTICIPACIÓ PROCÉS PARTICIPATIU 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 4 
 

1.3.2.Eines de seguiment  

L’estructura participativa té la voluntat d’imbricar les perspectives de l’administració local i de la 

ciutadania, es conformaran els següents grups de treball i seguiment del procés participatiu, de la redacció 

del POUM i dels documents que generi: 

 

Comissió tècnica del POUM: composada per l’equip redactor i els tècnics municipals. 

Comissió institucional del POUM: composada per representants institucionals. 

Consell consultiu del POUM: és la mostra de treball inicial del procés sense detriment d’altres agents 

que puguin mostrar interès en formar-ne part. Aquest consell podrà treballar en accions participatives 

amb les comissions esmentades quan així ho defineixi l’acció concreta. Aquest òrgan es crearà adhoc 

per al procés participatiu del POUM. Es formarà amb els membres del Consell de Ciutat, els integrants 

del les comissions del Pla Estratègic (Comissió econòmica i territorial, Comissió educadora, cívica i 

social, i Comissió d’espais urbans), i també amb els representats de les entitats de la ciutat que 

vulguin participar. De la mateixa manera, s’obrirà a la inclusió de qualsevol persona que tingui 

rellevància per als temes a tractar. Així mateix, si en ocasions es considera que aquest Consell 

Consultiu te un nombre massa elevat d’integrants, es podrà crear una comissió adhoc representativa 

d’aquest Consell Consultiu , que conformaria un grup de treball més operatiu. 

 

A més de les tres eines de seguiment, cada una amb uns agents determinats, també s’han realitzat accions 

programades per tal d’arribar a totes aquelles persones que no formin part de cap Consell. Aquestes 

activitats es detallen cronològicament a l’apartat 3 de Resultats. 

En aquest punt de la memòria es descriuen les trobades del grup de seguiment que fa referencia als agents 

ciutadans, és a dir, al Consell Consultiu 

Previ a l’aprovació de l’Avanç del POUM el consell consultiu del POUM s’ha reunit 3 vegades en les que s’han 

tractat diverses temàtiques referents al POUM: la mobilitat, el patrimoni, anàlisi ambiental, etc, a 

continuació s’incorpora un resum de cada trobada del Consell Consultiu: 

 

Consell consultiu 26 de febrer de 2019:  

 

Assitència:  

 
 15 persones ( 6 dones, 10 homes) (de consell de ciutat, comissions impuls i entitats) 
 3 tècnics/es de l’Ajuntament 
 1 Regidora 
 7 membres de l’equip redactor del POUM 

  

La regidora Mireia Dionisio va presentar el consell consultiu, va explicar que és un grup que forma part 

de l’estructura participativa i que conforma una eina de seguiment en la redacció del Pla. 

Aquesta eina la conforma el consell de ciutat, les comissions del Pla estratègic més les entitats de la 

ciutat que vulguin participar. 

Seguidament, Sebastià Jornet, director del POUM va presentar a la comissió els equips de geògrafs, 

economistes... Cada membre de l’equip va explicar quina funció tindrà dins del POUM, i com els seus 

treballs es traslladaran al document que es defineix conjuntament amb l’equip. 

Es Sebastià va explicar els documents que conformen el POUM i va explicar la fase en què ens trobem, 

la de definir l’Avanç del Pla. Va presentar el primer anàlisi que han treballat, es van explicar un seguit 

de dades i plànols d’anàlisi, com l’any de construcció dels habitatges, les alçades edificatòries, els 

equipament, zones verdes, el potencial d’edificatori, entre d’altres temes... Va destacar que mollet és 

una ciutat amb una bona qualitat urbana i que la ràtio de zones verdes és molt bona, 

Seguit, la Montserrat Mercadé, la geògrafa responsable la memòria social, va exposar els seus primers 

estudis del creixement demogràfic de la població, les llars i la tipologia de llars que s’han fet els 

darrers anys, a destacar, que Mollet, en els últims anys, ha construït habitatges en superfície, força 

gran. 

Per últim, Antoni Vilanova, arquitecte encarregat del catàleg de patrimoni del POUM, també va 

presentar el primer anàlisi , va ressaltar el concepte de patrimoni cultural, i què no sols és el fa 

referència a l’arquitectura de l’element si no també, a la memòria història, als conjunts, al paisatge.... 

i què és una oportunitat per posar en valor la memòria històrica de Mollet 

Finalment, el Sebastià Jornet va respondre alguns dubtes i va concloure l’acte agraint l’assistència a 

totes i tots.  
 

 
 

Imatge de la evolució física exposada durant el primer Consell 
Consultiu 
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Consell consultiu 26 de març de 2019:  

Assistència: 

 
 16 persones (6 dones, 10 homes) (de consell de ciutat, comissions d'impuls i entitats) 
 3 tècnics/es de l'Ajuntament 
 1 Regidora 
 9 membres de l'equip redactor del POUM 

 

La regidora Mireia Dionisio va encetar la reunió agraint l'assistència de tots i totes a la segona reunió del 

consell consultiu del POUM, també va recordar que aquesta eina la conforma el consell de ciutat, les 

comissions del Pla estratègic més les entitats de la ciutat que vulguin participar. 

Seguidament, Sebastià Jornet, el director del POUM va exposar les temàtiques d'aquesta segona 

trobada, que es van dividir en tres grans grups: mobilitat, economia i medi ambient. També, en 

Sebastià van insistir i animar a la gent a dir-hi la seva. 

Seguit, Judith Requena, la responsable de l'estudi de mobilitat del POUM va presentar els objectius del 

seu treball, un d'aquests és el de definir l'oferta de transport necessària actual i la de les futures 

transformacions. El primer anàlisi exposa les característiques dels desplaçaments actuals dels ciutadans 

i ciutadanes de Mollet del Vallès i es detalla la quantitat i el tipus de mobilitat, Judith va destacar que 

la mobilitat urbana a peu de la ciutat (76,8%) és superior a la mitjana de la resta de municipis del Vallès 

Oriental (62,5%) i també a la mitjana catalana (60,4%) 

Després, l'economista Miquel Morell responsable de l'estudi econòmic del POUM, va presentar les bases 

per a la sostenibilitat econòmica i financera del Pla d'ordenació urbana, en els primers estudis 

s'exposen: la despesa corrent directa en béns i serveis que té Mollet, de quin múscul econòmic es 

disposa i de la Salut de la Hisenda Municipal, entre altres temes. En Miquel va ressaltar que Mollet té 

una bona salut de la hisenda municipal que ens permet estar tranquils, encara que sempre cal ser 

curosos i previnguts. 

Per concloure, Ignasi Grau, enginyer agrònom responsable de l'estudi ambiental, va presentar els 

primers estudis del medi, va iniciar l'explicació amb l'encaix de Mollet dins el territori i després es va 

centrar en el terme municipal, va comentar que una característica de Mollet és que es divideix en dues 

parts força diferenciades, per una banda, el sud del terme situat al límit de la plana vallesana amb el 

Besòs on se situa el nucli urbà, per altra banda, al nord del municipi es conserven els camps de conreu 

en la zona de Gallecs. També va presentar els riscos que pot tenir el municipi i els grans indicadors de 

sostenibilitat, com el consum d'aigua, d'energia... 

Finalment, l'equip tècnic va respondre alguns dubtes i va concloure l'acte agraint l'assistència a totes i 

tots. 
  

Segona reunió del Consell Consultiu 
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Consell consultiu 26 de juliol de 2019:  
 

Assistència: 

 
 19 persones (5 dones, 13 homes) (de consell de ciutat, comissions d'impuls i entitats) 
 3 tècnics/es de l'Ajuntament 
 5 membres de l'equip redactor del POUM 

Es va encetar la reunió agraint l'assistència de tots i totes a la tercera reunió del consell consultiu del 

POUM, també va anunciar que, de cara a l’octubre, hi haurien accions participatives per a tots els 

ciutadans i ciutadanes de Mollet. Es va convidar a la gent a participar, tant al Consell consultiu, com a 

les futures accions.  

El consell consultiu del POUM és una eina de seguiment dels treballs que va desenvolupant l’equip 

tècnic del POUM i la conformen: el consell de ciutat, les comissions del Pla estratègic més les entitats 

de la ciutat que vulguin participar. 

Seguidament, Sebastià Jornet, el director del POUM va presentar el document de d’anàlisi i diagnosi, 

que recull l’estudi fet fins al moment. La presentació es va dividir en deu gran temes: l'encaix 

territorial, el terme municipal, l’estudi del medi, el planejament urbanístic, els sistemes generals, la 

població i llars, l’estructura de la propietat, els usos del sòl i teixits urbans, el patrimoni i per acabar 

l’anàlisi econòmica.  

Primerament, de cada temática, es van comentar les característiques més importants i després, es 

tancava el tema amb les conclusions i els indicadors de la diagnosi.  

Sebastià va remarcar que les conclusions i els indicadors que es presentaven era un recull de qüestions 

que s’haurien de considerar per la redacció del POUM, també va reflexionar sobre la importancia que te 

el planejament per reforçar o millorar tots els punts que es van exposar.  

De tots els indicadors i dades exposades cal destacar la què fa referència a la mobilitat interna del 

municipi, la qual un 76’9% és produeix a peu o en bicicleta. Es va remarcar que és un numero força 

elevat en comparació a altres municipis similars i que és molt positiu per Mollet. 

Després d’algunes intervencions i debats entre els assitents/es i l’equip redactor, es va concloure la 

sessió agraïnt l’assitència, la informació rebuda amb les aportacions i sobretot, la constancia de 

seguiment de totes i tots. 

 

 
 

  

 

 

 
  

Assitents/es del tercer Consell Consultiu 
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1.4. RESULTATS  

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

de l'Avanç de Pla: 

 
 Presentació pública 
 6 Entrevistes grupals 
 Acció a l’espai públic 
 Passejades – debats 
 Taller 

 

1.4.1. Presentació pública  

Durant la sessió es van explicar els objectius i característiques d’un Pla d'Ordenació Urbana Municipal, 

document màxim que una administració local pot fer per endreçar com vol que sigui el municipi.  

Amb la primera sessió oberta, es va encetar el procés de participació ciutadana que ha acompanyat i 

acompanya la redacció del Pla en totes les seves fases. En la presentació es va comentar que cada 

mecanisme de participació s’enllaça amb les fases de redacció, sobretot en la fase inicial de l’Avanç de Pla, 

on hi ha hagut una participació més activa. 

L'acte va tenir lloc en el Centre Cultural La Marineta on van assistir més d'una cinquantena de veïns i veïnes 

interessats en aquest procés. D'aquesta acció es va iniciar una base de dades per a convocatòries i seguiment 

del POUM. D'altra banda, es va proposar el correu per a qualsevol dubte, qüestió i suggeriment. 

 

1.4.1. Entrevistes 

Les entrevistes grupals són un espai de reflexió col·laboratiu al que diferents grups dividits sectorialment en 

grups de tècnics, polítics i entitats, comparteixen les seves idees, expectatives, intuïcions… sobre el present 

de Mollet del Vallès i generen un discurs comú, una base de treball per a seguir a la resta del procés. 

En total s’han realitzat 6 entrevistes grupals: 

- Dues a l’equip tècnic de l’Ajuntament 

- Dues a entitats socials 

- Una a l’equip de govern 

- Una als grups polítics 

Per a cada un d’aquests grups, s’ha preparat un guió amb el qual tractar els temes que més informació poden 

donar, depenent d’amb quin grup es realitza l’entrevista. A continuació exposem el guió elaborat per aquest 

procés: 

1. Quines son les problemàtiques més importants del poble? Quines necessitats s’han de 

resoldre? 

2. Quina valoració fan de la xarxa d’equipaments de la ciutat? 

3. Com valoren la quantitat i qualitat dels espais públics i zones verdes del municipi? 

4. Hi ha prou habitatge al municipi? És fàcil accedir a compra o lloguer? Hi ha una bona 

segmentació de l’oferta i demanda? En quines zones podria augmentar? Hi ha suficient 

habitatge social? 

5. Usos i protecció del sòl no urbanitzable, quins usos són compatibles? (Especial referència a la 

Serra dels Gallecs) 

6. Mesures d’urbanisme i comerç 

7. Mobilitat: quines són les dificultats a resoldre? Espais amb dificultats greus? Tant amb vehicle 

com a peu, ciclista, transport públic… 

8. Desenvolupament sòl industrial? Com valoren l’existent? És necessari més? 

9. Espais amb valor patrimonial?  

10. Altres espais singulars que necessiten una regulació pròpia? 

11. Quina és la xarxa associativa activa de Mollet? A quins processos es vincula?  

12. A tall de resum, quins són els reptes més importants a afrontar al POUM? 

 

A continuació s'introdueixen els informes dels diferents grups entrevistats i unes conclusions finals. 
  

Presentació pública del POUM 
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-Resultats entrevista als grups polítics 

Fitxa tècnica 

Aquesta entrevista es realitza el dia 2 d’abril de 2019 a l’Ajuntament de Mollet. Participen representants de 

tots els grups polítics amb representació al Ple Municipal i un regidor no adscrit, encara que cap dels 

assistents s’identifica com regidor o representant del Partit Popular. 

Desenvolupament de l’entrevista 

Per iniciar l'entrevista es dóna context a les persones assistents sobre el procés de redacció del POUM i el 

paper que té la participació ciutadana en ell. Se'ls informa dels terminis aproximats i es passa a desenvolupar 

els temes del guió: 

Problemàtiques i necessitats 

Apareix en primer lloc la necessitat d'organitzar la mobilitat del municipi aprofitant la facilitat per a vianants 

que té. Tot aquest tema de mobilitat centra gran part del diàleg inicial, però es desenvoluparà més 

endavant. 

Un altre tema que apareix com a necessitat i com problemàtica és l’encaix que ha de tenir el 

desenvolupament, en tràmit, de Can Calderí com a manera d’augmentar l’oferta d’habitatge. 

Es comenta un altre problema relacionat amb el poc soterrament de serveis que existeix al municipi i que 

genera un espai públic de poca qualitat. 

Xarxa equipaments 

En aquest sentit s’introdueix un punt molt interessant sobre que, a banda de la xarxa estructural, s’ha de 

cuidar la xarxa secundària d’equipaments, els equipaments de barri. Comenten que existeixen molts 

equipaments als barris, però que pocs són per donar servei exclusiu al barri, són equipaments de ciutat. 

Introdueixen el concepte de “reequilibri” urbà. 

Exposen que falten equipaments cívics i culturals, aspecte que suposa un problema per al desenvolupament 

del municipi. També veuen necessaris equipaments d’atenció a les famílies i a la gent gran. Indiquen la 

necessitat d’un quart institut, però obren la porta a algun altre model pel tema demogràfic, donat que 

actualment hi ha vacants en primària que es desplaçaran a secundària amb el temps. També s’indica la 

necessitat d’un nou equipament esportiu si es desenvolupa Can Calderí. Uns altres equipaments que 

apareixen en el debat són un equipament per a joves, equipament destinant a emergència social (residència, 

habitatge) i el més important i al que hi ha coincidència absoluta, la necessitat d’una nova biblioteca. De la 

biblioteca actual es diu que és petita i totalment desactualitzada per a un municipi de més de 50.000 

habitants. 

Espais públics i zones verdes 

En aquest tema es mostra un acord ampli en què la xarxa d'espais públics i de zones verdes és bona en 

quantitat i es troba ben equilibrada a escala urbana, però es comenta la necessitat de millorar en qualitat. 

Habitatge 

Apareix molt ràpidament al debat la manca d’habitatge assequible de lloguer i es comenta que la proximitat 

de Barcelona i l’existència de l’escola de policia han fet que el lloguer s’encareixi molt. 

Es comenta també que, en general, els preus de compra són alts, encara que hi ha molt habitatge buit i el 

parc d’habitatges es troba prou envellit. Altres problemes que exposen són la falta d’aparcaments als edificis 

i l’existència de molta edificació en volum disconforme. 

Les persones assistents indiquen que, actualment, s’estan fent canvis d’ús de locals comercials en habitatge i 

els pareix una bona mesura, adreçada a gent gran, però indiquen també que no es troba oferta segmentada 

d’habitatge (joves, parelles, famílies). 

Usos i protecció del sòl no urbanitzable 

En aquest punt apareix ràpidament el tema de Gallecs, definit com un element molt important i una mica 

massificat actualment. Es comenta que el PEU de Gallecs ja defineix un pla d’usos i que el planejament 

municipal deuria simplement mantenir la coherència d’aquest pla. 

Apareix un altre espai d’interès en aquest punt, tota la zona del riu de la que es diu que pot ser important 

apropar a la gent, però que actualment es viu donant l’esquena al riu. 

Comerç 

Es comenta l’existència de molts locals sense ús i la baixa qualitat comercial al municipi. Del que es diu, ens 

pareix que es pot extreure que la xarxa comercial es troba molt desordenada, amb un desenvolupament una 

mica caòtic. 

Les persones entrevistades comenten la necessitat de diversificar el comerç, de trobar un eix comercial a 

cada barri i potenciar la implantació en ell, però no definir tot l’espai a peu de carrer com comercial, donat 

que no és realista que tots els locals tinguin aquest ús. Es comenta també com afecta el fet de tenir tants 

locals tancats pel que fa a l’espai urbà i la manca de qualitat en el mateix en la cota de carrer que és la que 

els vianants viuen. 
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Mobilitat 

El diàleg s’inicia amb la dada de què el 70% dels desplaçaments que es realitzen al municipi són a peu, el que 

defineix una ciutat molt fàcil de caminar, encara que troben problemes quant a la necessitat de donar més 

coherència a la xarxa d’espais per a vianants, connectant i definint més carrers per a vianants. Ocorre el 

mateix pel que fa a la xarxa ciclista, proposen que estigui més connectada a un circuit de mobilitat del 

municipi que connecta espais importants. 

En l’àmbit d’automòbils es comenta la utilitat de les rondes per evitar tràfic intern (pareix necessària una 

nova ronda al sud) i la necessitat de concentrar borses d’aparcament als barris per evitar el problema de la 

pressió de l’aparcament al carrer. 

Es comenta també que el fet que el municipi sigui un nus de vies de comunicació, suposa implicacions 

importants en la mobilitat; la quantitat de tràfic passant, tràfic dens en hores punta a les eixides i entrades 

del municipi i el fet que les vies del tren divideixen el municipi en dos són algunes de les que comenten i de 

les que hi ha acord. Es comenta la necessitat de soterrar les vies i centrar l’estació i es diu que hi ha un 

conveni firmat, però que no s’ha executat per motius econòmics. 

Espai productiu 

El diàleg comença amb el poc espai industrial existent al municipi que, unit a la forta competència dels 

municipis veïns en preu i serveis, ha fet que el desenvolupament industrial estigui aturat. Pel que diuen 

veiem que el municipi no ha tingut un procés de reconversió o adaptació del sector productiu i que mantenen 

sols empreses i activitats que històricament han estat al municipi, però sense planificació per atreure altres. 

Comenten que es podria haver fet alguna cosa, per exemple, Can Prat és un polígon just al mig de l’estació, 

d’un nus de comunicació, un avantatge comparatiu que no s’ha explotat. En general l’espai industrial o 

productiu es troba molt degradat, mal urbanitzat en general i mal comunicat. Si es volgués atraure activitats 

d’oficina o de producció lleugera, associada a tecnologia i a espais més petits, seria necessària una 

actualització de l’espai en l’àmbit de serveis, urbanització, qualitat d’espai… 

Es parla de la importància del sector logístic en la zona, però no ho veuen per l’impacte en la mobilitat, 

encara que hagi canviat el sector i doni més llocs de treball també entenen que la capacitat d’acollir 

aquestes empreses pareix estar al límit en la zona. 

El que sí que es comenta amb prou acord és el no convertir els polígons en espais terciaris dedicats al 

comerç. 

Valors patrimonials 

Es comenta per part de les persones entrevistades que no existeix un gran patrimoni al municipi, més enllà 

de les masies i algunes façanes, però comenten una finca entre Via Ronda i Fèlix Ferran que es podria 

protegir, no pel valor arquitectònic sinó pel valor de paisatge, però es comenta que aquesta protecció també 

comportaria contraprestacions per part de l’Ajuntament, donat que és una finca privada. 

S’exposa també la necessitat d’un catàleg de materials a la zona del Centre Històric per tal de mantenir 

certa coherència en l’ambient. 

Altres temes 

Es parla de la possibilitat de regular i localitzar espais d’oci nocturn. 

Es proposa plantejar si la recollida de residus que es fa és la millor, si es pot canviar el sistema, donat que 

pareix que els contenidors soterrats no han tingut bon resultat i es podria plantejar una recollida “porta a 

porta” a nivell de prova i, en cas que funcioni definir les implicacions urbanístiques. 
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-Resultats entrevista a l’equip de govern 

Fitxa tècnica 

Aquesta entrevista es realitza el dia 1 d’abril de 2019 a l’Ajuntament de Mollet. Participa l’Alcalde de Mollet 

acompanyat de personal tècnic i polític de l’àrea de territori i urbanisme. L’entrevista té una durada 

aproximada de 120 minuts. 

Desenvolupament de l’entrevista 

Per iniciar l’encontre es comenten els objectius de l’entrevista i el seu encaix dintre del programa de 

treball. A continuació s’inicia el tractament de les temàtiques proposades al guió: 

Problemàtiques i necessitats. 

El primer que surt a la reflexió és el fet que Mollet és una ciutat compacta amb poca capacitat per una gran 

transformació vinculada a un creixement en extensió, per tant, es diu que el què es necessita del nou POUM 

és que treballi la planificació de l'evolució del que hi ha actualment, centrat en coses concretes i ordenant el 

poc creixement que pugui haver-hi. Surt la visió del futur de Mollet com ciutat centrada en els serveis, 

entesos de manera general (a les persones, comercials, turístics, empresarials...), sent aquesta visió la que 

ha de generar canvi en el municipi i no un creixement en extensió que no sigui necessari. 

La limitació al creixement es veu també en què Mollet es troba encerclat per vies i carreteres que limiten 

físicament la possibilitat.Això repercuteix en l'ambient urbà de Mollet.  

Es diu també que el municipi necessita un canvi qualitatiu en l'àmbit demogràfic, econòmic i social, que ha 

de millorar la diversitat en la composició de rendes i en la d'edats per evitar l'envelliment de la població. Es 

parla de rehabilitació social.  

Tot això comporta un nou concepte de planificació per als entrevistats, centrat en la inclusió, la igualtat, la 

qualitat, la salut enfocats com conceptes integrals de la ciutat. De la mateixa manera, aquest POUM deu 

contemplar altres conceptes com els relacionats amb smart city, sostenibilitat, reducció CO2 de forma activa 

en les zones verdes, producció energètica renovable, gestió de residus...  

Entren en aquest debat conceptes com urbanisme adaptatiu, de gestió i transformació ràpida. 

Xarxa d’equipaments 

Encara que els assistents a l'entrevista no valoren de forma negativa la xarxa d'equipaments estructural de la 

ciutat sí que exposen que s'ha de pensar que la ciutat té una capitalitat, no administrativa, però sí en l'àmbit 

d'equipaments i pel que fa a pensar també en la població que s'atrau en aquest sentit. 

Més enllà d’aquest aspecte conceptual pel que fa a la xarxa d’equipaments, indiquen que es necessita 

millorar en l’equipament esportiu, salut, gent gran, educació i escoles bressol, com a equipaments més 

clàssics. Comenten un altre aspecte una mica més innovador, relacionat amb la creació d’espais per a serveis 

que milloren la qualitat de vida, amb l’exemple dels apartaments assistits per a gent gran o dependents, que 

incorporen espais comuns, serveis sanitaris, dinamització… 

Espais públics i zones verdes 

Aquest punt no incorpora un debat entre els participants, que tenen una visió general de què tota la xarxa 

d’espais lliures de la ciutat és de gran qualitat i amb unes ràtios molt elevades de metres quadrats per 

habitant. De fet es comenta que la ciutat té mencions al respecte. 

Habitatge 

Apareix quasi immediatament el problema que va suposar, per a l'anterior POUM, tot el tema de la 

concentració parcel·laria. El POUM anterior feia d'aquesta una norma d'obligat compliment, sense que fos 

vist com a un aspecte interessant per als afectats, pel que moltes actuacions de millora van quedar sense 

fer-se per aquest motiu. El que es proposa ara és que sigui una mesura opcional, que doni incentius, com ara 

possibilitats de més altures, per a qui proposo acord amb propietats veïnes, però que no impedissin les 

actuacions en propietats que no ho plantegen així, mantenint l'edificabilitat. 

Es comenta que, les limitacions físiques al creixement, impliquen que la ciutat pensi a definir nous 

habitatges d'acord amb processos de rehabilitació, donat que hi ha prou habitatge buit. Diuen també que es 

pot aprofitar la proximitat de la UAB i les bones comunicacions per definir part de l'oferta d'habitatge. De la 

mateixa manera s'indica que no hi ha actualment una segmentació clara de l'oferta, en general són pisos 

estandarditzats i, normalment, petits. Si se'ns informa que, donat que hi ha un greu problema de locals buits, 

s'estan fent canvis d'ús per convertir-los en habitatge adaptat. 

Però el gran problema que es comenta és la dificultat per accedir tant a compra com a lloguer. Ens diuen 

que han fet una oferta d’habitatge protegit de 80 habitatges, amb molts condicionants d’accés, i han rebut 

800 sol·licituds. Però el problema més greu que comenten és la greu dificultat per llogar, indiquen que el 

preu del lloguer és molt car per motius com l’escola de policia, donat que els estudiants reparteixin el cost 

del lloguer entre molts i, per tant, se’ls demana lloguer alt. 
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Usos i protecció del sòl no urbanitzable 

En aquest punt apareix immediatament l’espai de Gallecs, que diuen que ocupa la meitat del terme i que és 

i ha de ser un espai protegit, dedicat a l’experimentació agrícola i regit pel PEI dels 7 municipis que 

comparteixen el territori dels Gallecs. 

Comerç 

Aquest és un tema que comporta molt discurs associat. En primer lloc es comenta que hi ha dos problemes 

importants; l'excessiva dispersió comercial en tot el municipi i la poca grandària dels locals. Per a ells la 

planificació ha de definir quines són les zones prioritàries per al comerç i evitar que tots els baixos es 

dediquen al comerç quan se sap que no tots tindran activitat. 

Parlen també del baix nivell comercial del municipi i de l'existència d'un estudi comercial que pot ser 

important per al POUM. 

Mobilitat 

De nou un tema amb moltes derivades, en primer lloc es comenta que el mateix envelliment de la població 

té implicacions directes pel que fa a la mobilitat i l'accessibilitat dels espais, també pel que fa a tot el 

relacionat amb les cures a l'espai públic relacionades amb les persones dependents (carrets, cadires de 

rodes...). 

A un nivell més clàssic de mobilitat es diu que hi ha greus problemes respecte a l'aparcament, que molts dels 

edificis no van planificar aparcament subterrani i es troba molta pressió en l'aparcament en superfície a 

determinats barris, però és un problema general. Es comenta la necessitat d'establir aparcament dissuasiu. 

Es parla també de la necessitat de millorar els espais per a vianants i per a mobilitat ciclista. Pel que fa a 

espais per vianants es diu que, encara que hi ha molts planificats, necessiten tenir més coherència i 

continuïtat. Respecte als espais ciclistes es parla de la dificultat de programar grans itineraris intra-urbans 

per la secció tipus de molts carrers que impedeixin carrils bici segregats. Es comenta la necessitat de 

compatibilitzar aquests tipus de desplaçaments, que siguin realment útils per a la connexió, donat que hi ha 

carrers amb massa tràfic i es necessita equilibrar aquest fet. 

Per acabar existeix un problema greu que ja s'ha comentat al principi i que afecta particularment a la 

mobilitat. El fet de ser un espai marcat per diferents vies i carreteres el converteix en cruïlla de camins, el 

que suposa tràfic passant que s'ha d'evitar i embussos en moments d'hora punta. A banda, trobem la dificultat 

d'un municipi dividit per la via del tren i l'ambient urbà descuidat que s'hi ha generat al voltant de les 

estacions. 

Espai productiu 

En aquest sentit es diu que hi ha molt poc espai industrial i que és molt poc atractiu per la competència dels 

altres municipis i la de l'INCASOL que era molt més barat. Es comenta també que es podria aprofitar l'àrea 

metropolitana per fer atractiu el polígon, també el fet que Mollet és un encreuament de transports i que 

podria ser atractiu per al sector de la logística, però el problema és que a Mollet es limita aquest sector per 

ser molt intensiu en l'ús de l'espai i generar poca ocupació. Encara que la realitat actual del sector de 

la logística diu que ha canviat i que ja no és una gran planta gestionada per poques persones, sinó que són 

molts treballadors, però amb gran impacte en la mobilitat. Un altre problema és que és un sector molt 

implantat ja als municipis del voltant. 

Actualment la base de la indústria de Mollet és la química-farmacèutica, però a banda del sòl industrial 

clàssic, es comenta la necessitat de generar espai per a la generació d'economia vinculada als serveis. 

Valors patrimonials 

Aquest punt no dóna molt de joc en la conversa, es diu que no hi ha massa valors al municipi a banda de 

façanes que puguin tenir interès i de les masies catalogades, d'aquestes últimes es comenta que totes tenen 

propietaris públics o privats i que les públiques ja tenen usos associats i estan valorades. 

En ser l'últim punt tractat el temps no va fer possible aprofundir més en aquest tema. 
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-Resultats entrevista a l’equip tècnic 

Fitxa tècnica 

El present informe relata les temàtiques tractades en l'entrevista realitzada el 2 d'abril de 2019. L'entrevista 

es va realitzar a l'Ajuntament de Mollet del Vallès en horari de 9.45h a 11.45h a un total de 16 persones de 

les àrees tècniques de l'Ajuntament, dividides en dos grups. 

Desenvolupament de l’entrevista 

S'exposa, per part de l'equip, l'origen i objectius del projecte, així com les fases que conformen aquest, 

assenyalant les fites on s'anirà relacionant el pla de participació pública amb els avanços i informes 

preliminars del POUM de Mollet. Els tècnics presents eren de les següents àrees: Parcs i jardins, 

Infraestructures, Habitatge, Territori, Llicències (més tard va passar a l'altre grup), Serveis a les persones, 

Serveis Socials, Planejament, Urbanisme, Mobilitat, Medi ambient. 

Problemàtiques i necessitats 

En primer lloc i com a problemàtica rellevant que cal resoldre amb el POUM són les mancances existents 

d'habitatge, tant mancances pel que fa a tipus d'habitatge (joves, famílies, gent gran; etc.) com mancances 

pel que fa a habitatge de lloguer i habitatge d'emergència i d'una borsa d'habitatge públic. Sobretot hi ha una 

forta preocupació per la carència de borses d'habitatge de lloguer, que encara que existeix una municipal, 

aquesta és clarament insuficient. És un dèficit que assenyalen s'ha de poder resoldre amb facilitat per tal 

d'atraure població, i aquí apunten que moltes famílies surten a altres poblacions properes per la carència 

d'un parc d'habitatge adequat. En aquest sentit, també s'assenyala que el parc immobiliari en general és de 

baixa qualitat i està envellit, per la qual cosa s'apunta la necessitat de què el POUM incorpori fórmules de 

regeneració urbana. Una altra de les problemàtiques i que assenyalen com a tasca del POUM, és 

l'actualització dels espais públics, equipaments i entorns urbans (edificació i carrers) que es tenen per tal de 

rehabilitar el màxim possible i no anar cap a nous desenvolupaments urbanístics. 

Assenyalen que la ciutat de Mollet si bé és una ciutat molt compacta i s'ha aconseguit una bona densitat 

urbana, cal mantenir aquesta fortalesa i per altra part no desequilibrar la ciutat per evitar pols de 

segregació, que avui en dia no estan definits però que es pot córrer aquest risc si no es fa una bona 

planificació i reforma urbana. S'assenyala que en tots els barris cal fer barreja de tipologies d'habitatges així 

com de serveis i usos per tal de tendir cap a un municipi cohesionat. Es parla de què cal cosir la ciutat i que 

les actuacions urbanístiques han de revertir en la millora dels barris. En aquest sentit, un dels grups parla de 

la necessitat de treballar els límits i el remat de la ciutat. 

Un altre aspecte és que el POUM ha de pensar en la ciutadania i les seves necessitats a futur, assenyalant 

que s'ha de tindre molta cura amb proposar nous eixos comercials de gran grandària i que posteriorment no 

hi hagi una planificació per dinamitzar-los. Es comenta la necessitat d'articular una proposta de promoció 

econòmica que parteixi d'un anàlisi demogràfic i econòmic amb el seu desenvolupament a futur per donar 

respostes racionals i realistes. En general es parla de la falta d'impuls econòmic i del baix nivell comercial. 

Es diu que Mollet no resulta atractiu per a població de fora i que, per tant, no atrau a més veïnat, s’apunta 

en aquest sentit que, en general, perd en la competència amb Granollers com a pol d’atracció. 

Altres problemàtiques exposades van ser el baix nivell de renda de la població, el risc de generar problemes 

de "gentrificació" en les actuacions a Centre Històric, l'estigmatització d'alguns barris que es diu que és més 

psicològica que real i la necessitat de fer permeables aquests barris i millorar la seva urbanització. 

Per últim es proposa la necessitat de què el nou POUM sigui molt rígid en aspectes que ho necessiten, però 

que aquesta rigidesa es combini a una gran adaptabilitat en els aspectes que ho puguin assumir. 

Xarxa d’equipaments 

Quan a equipaments es fa referència al fet que actualment no hi ha espais d'oci i equipaments culturals 

polivalents destinats a públic jove i a públic adult. Si bé sí que hi ha una bona xarxa d'equipaments, es diu 

que aquesta s'ha d'actualitzar i millorar per veure la seva futura vocació, i així obrir el ventall i oferir nous 

serveis més adients a les necessitats actuals. S'assenyala que s'ha de planificar la necessitat d'usos i equilibrar 

les dimensions per adequar bé l'oferta d'oci i cultura a la demanda existent i no sobredimensionar. També 

millorar els carrers i espais públics aniria en consonància amb la possibilitat d'obrir l'oferta de restauració i 

l'oci nocturn, que en aquest sentit es comenta la poca atracció que existeix al municipi de Mollet per gaudir 

del carrer i trobar-se amb gent. 

Es parla de què als equipaments existents cal anar fent inversió però com que no es parteix d'un pla director 

no sé sap molt bé cap a on millorar i establir els usos a futur d'aquests. Es parla de l'exemple de Can Gomà, 

no se sap molt bé quin desenvolupament a futur s'ha de donar i sempre s'actualitza per urgències. Cal basar-

se en projectes que siguin sostenibles en el temps i donen cabuda a les futures demandes. 

Les persones entrevistades parlen de la conveniència de fer una reserva de sòl per a equipament ambiental, 

relacionat amb la generació d’energia (solar, eòlica, biomassa…). Quant a la mancança d’equipaments 

culturals es fa una clara referència a un teatre, comentant que l’existent és molt petit per una ciutat com 

Mollet, exposant el mateix sobre la biblioteca i dient que és un altre equipament que necessita actualitzar-

se. 
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Entra en el debat també la política de localització d'equipaments a la perifèria i les implicacions que té en 

l'àmbit de mobilitat pel fet que implica un augment dels desplaçaments cap als equipaments, que entenem 

actualment no són absorbits pel transport públic pels comentaris que fan tant en aquesta com en altres 

entrevistes. 

Per últim es parla també de la necessitat de crear un espai per a equipament de joves, per al seu ús enfocat 

a aquest segment de la població i també d’un altre per a la gent gran. 

Espais públics i zones verdes 

Trobem molt acord quant al tema de la ràtio d'espais lliures per habitant, totes les persones comenten que 

és quantitativament molt bona i fan referència als premis amb què ha sigut guardonat el municipi en aquest 

sentit. Posteriorment se'ls pregunta per la qualitat d'aquest espai lliure, sobretot dels espais públics com 

places i la resposta es puntualitza i es diu que la qualitat podria millorar sobretot en el que és relatiu a la 

presència de verd i ombra en les places i parcs més durs. 

Habitatge 

Aquest punt s'ha tractat amplament en el primer punt de l'entrevista, però fem ací un resum dels aspectes 

més importants. En general el lloguer té preus molt elevats i també la compra, no hi ha habitatge per 

situacions d'emergència, i no hi ha una bona segmentació de l'oferta que arribi a tots els sectors de població 

(joves, gent gran, famílies...). 

Usos i protecció del sòl no urbanitzable 

Les àrees no urbanitzables i que cal tindre una especial cura per protegir-los, s'indica Gallecs explicant que 

aquest ja té el seu propi Pla especial que assegura la seva protecció i el seu futur, i que només caldria 

incorporar-lo al POUM per tindre consideració d'aquest en el nou planejament. Sí que s'anomena, en aquest 

sentit, que INCASOL ha de definir amb claredat que s'ha de fer amb el sòl que té sota l'AP-7. 

Altres reflexions sobre Gallecs tenen a veure amb definir la seva compatibilitat amb un centre de recursos 

ambientals, granja escola i petits espais de restauració, però sempre evitant una pressió extra sobre l'espai, i 

intentant encaixar l'activitat econòmica que actualment es desenvolupa allí. 

Per evitar la saturació de Gallecs es parla de la necessitat de definir un anell verd que fos zona 

d'esmortiment i filtre d'aquelles persones que l'utilitzen com zona verda, quan s'ha de tenir clar que no ho és, 

que és un espai natural. Es proposa que a partir de la ronda sigui espai verd reduint l'edificabilitat i 

treballant aquest límit i remat urbà. 

La zona del riu apareix també com un espai natural interessant, però no comporta més debat. 

Comerç 

Quant a promoció econòmica i comercial, s'assenyala que és una ciutat en la que no s'ha potenciat de manera 

estratègica la promoció econòmica dins del sector comercial, i que actualment hi ha un comerç de baixa 

qualitat. El POUM ha de definir una estratègia per afavorir eixos comercials que dinamitzen l'entorn urbà. Per 

això es parla de fer una adaptació més realista i més flexible de les llicències per tal de motivar l'impuls 

comercial, aquest POUM ha d'analitzar les necessitats comercials, es parla que més que eixos comercials, han 

de ser pols cívics, que connecten espais comercials amb espais públics, serveis. Aquestes propostes han 

d'estar ben planificades, s'assenyala la necessitat de fer plans directors tant per a promoció econòmica, com 

per als equipaments i espais públics, per tal d'afavorir que aquestes propostes puguin tindre pressupost 

municipal. Hi ha una clara preocupació de què el POUM no afavoreixi el posterior desenvolupament que es 

proposi. 

Un aspecte positiu i que pot afavorir al POUM és que hi ha carrers que són recorreguts naturals amb punts de 

connexió que contenen equipaments i espais verds, quasi tots els recorreguts de la ciutat poden comptar 

amb aquest tipus de fites però, i aquest és un repte que cal tractar al POUM, no s'ha potenciat i els carrers 

actualment pateixen una certa degradació i molts d'ells són de molt baixa qualitat. S'explica com el valor 

més rellevant que té Mollet de ser de fàcil recorregut a peu i prou passejable, per altre costat els trànsits 

són negatius i no estan dignificats. S'assenyala que si bé s'han creat carrers per a vianants, aquests són 

inconnexos i no tenen molt de sentit, tampoc han servit per dinamitzar equipaments com el Mercat Municipal 

o les places del voltant. Com a trajectòries a generar nous espais comercials i de serveis, es parla del 

recorregut que es pot fer des de Can Borrell, la Rambla, Plaça Jaume I i Can Pantiquet, pot ser un nou 

trajecte per dinamitzar-ho i que es relaxen els preus comercials, i relacionant els espais amb els 

equipaments existents, exemple Can Gomà. 

Una altra dificultat és que els locals tenen poca dimensió, a banda l'anterior POUM es diu que definia massa 

locals comercials i que no hi havia capacitat d'emplenar tots d'activitat, pel que han quedat molts buits. 

Mobilitat 

En aquest punt s'identifica Jaume I com el principal eix de mobilitat, encara que es creu que hauria de tenir 

millor qualitat per als vianants. S'exposa també que manca infraestructura viària que eviti tràfic passant per 

dintre del municipi, existeix la Ronda Nord i seria necessària la Ronda Sud. 

Es valora de manera molt positiva les actuacions realitzades per a millorar els carrers per a vianants, es diu 

que són actuacions que necessiten millores, però que sempre han funcionat. 
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Les persones assistents comenten que el municipi té bones comunicacions, que es poden millorar 

(freqüències de pas de trens), però que, en general, hi ha bona connexió amb Barcelona. També es diu que 

en realitat no hi ha tants embussos, potser el tràfic és més dens en certs moments puntuals, però res més 

seriós. En aquest sentit de millora d'infraestructura es comenta també la necessitat de soterrament de les 

vies i que el municipi deixi d'estar dividit. 

Sí que es comenten punts de tràfic complicats, la zona de la rotonda dels Mossos, a la sortida direcció 

Tarragona sí que es troba molt trànsit de camions per anar als polígons (AP-7), també els carrers Badalona i 

Burgos tenen una problemàtica similar de pas de camions. 

Es diu que els desplaçaments es fan majoritàriament a peu, que la ciutat té una grandària que ho permet, 

encara que, en moltes ocasions, l'estat dels carrers i del paisatge urbà no acompanyi i el municipi es trobi 

amb moltes barreres (sortida cap al riu, C-17, vies del tren). Indiquen que actualment el problema és que 

l'amplària dels carrers no fa possible que es pugui millorar l'espai per vianants ni els carrils bici segregats. Es 

comenta també l'existència de molta pressió de l'aparcament en l'ocupació de l'espai del carrer, proposen 

que tota la nova construcció tingui aparcaments soterrats i que es planifiquen borses d'aparcament per 

concentrar cotxes als barris on no es poden fer soterranis, al mateix temps que es defineix una planificació 

d'aparcament dissuasiu que eviti entrar al centre amb el cotxe. 

Per finalitzar, es parla del transport públic i s'exposa la necessitat de desdoblar la línia actual d'autobús per 

poder tenir transport públic a les dues direccions i millorar el servei que es dóna cap als equipaments per 

evitar desplaçaments de cotxe privat. 

Valors patrimonials 

Aquí es diu que a Mollet no hi ha grans valors pel que fa a patrimoni, però que el POUM haurà de definir un 

catàleg d'espais i béns a conservar. Es demana que sigui un catàleg realista, que es cregui en ell i es defensi, 

que incorpori eines de gestió clares d'aquests béns, aclarint les implicacions quan són de propietat privada, i 

que aquests espais es promoguin i facin valdre, no sols en l'àmbit físic. Es comenta també definir no sols 

elements sinó també ambients urbans. 

Altres elements de protecció s'indica que ja estan en catàleg i que aquest està prou complet però sí que es 

veu la necessitat d'indicar plans especials per aquest patrimoni per tal de conèixer les seves possibilitats de 

desenvolupament a futur. Si bé el catàleg és molt correcte, s'assenyala que cal fer un pas més i extraure 

tipus d'usos per poder planificar el seu desenvolupament i dinamitzar el patrimoni que es pugui. Per altre 

costat, es torna a mencionar que no cal caure en errors d'èpoques anteriors posant l'exemple del barri de 

l'estació del Nord, assenyalant que el nivell de protecció no és l'adequat i tal potser massa rígid, el que no ha 

permès desenvolupar-ho i millorar l'habitatge. 

Espai productiu 

En l'àmbit industrial s'ha de contemplar, pel futur desenvolupament, millorar l'accessibilitat no només amb 

vehicle privat sinó en peu, autobús o bicicleta. Per altra banda les activitats més productives actualment són 

magatzems de gran grandària i multifase, però pensen que això és ara i que no cal limitar el sòl industrial pel 

que fa a ocupació, s'ha de regular la incidència sobre la resta de parcel·les però fent previsió de demanda de 

sòl, s'ha de pensar en el magatzem. Mollet té sòl industrial sense desenvolupar, però cal adequar serveis, 

accessibilitat i adequar la normativa per a no regular-ho en tanta exigència. Els nusos de connexió són prou 

conflictius i la sortida pel polígon és molt dificultosa, cal trobar una sortida digna amb la C-17 i AP-7. 

S'assenyala com un error molt gran del POUM anterior que la regulació tan estricta no va donar per adequar 

bé els desenvolupaments perdent moltes oportunitats. El polígon industrial està sense infraestructura (fibra 

òptica) i en un mal estat de conservació. En el POUM anterior està molt preparat per a oficines i cal buscar 

un polígon menys limitat però compatibilitzant usos i anar cap a grans espais. 

En general veiem que existeix acord en quant que l'estat dels polígons és deficient i en què no hi ha una gran 

reserva de sòl industrial, però que tampoc hi ha planificació coherent que desenvolupi el que hi ha. En 

aquest sentit apareix en el debat el tema de si s'ha d'apostar pel sector logístic, i no es troba un acord clar 

en aquest sentit donat que es pensa en els problemes que pot portar pel que fa a congestió de tràfic i en la 

competència dels municipis dels voltants. 

Reptes amb el nou POUM 

Es parla de què el POUM no pot resoldre-ho tot, sí que s'ha de definir una estratègia de ciutat i model 

definint els elements característics centrals en els àmbits de paisatge, urbanisme i promoció econòmica però 

que tota la resta estigui basat en ordenances.  

Aquest tipus de document que es busca més lleuger parteix de la necessitat de no caure en el mateix error 

que el POUM anterior, el qual assenyalen era molt rígid. Per tant, es posa especial interès en què sigui un 

document amb l'estructura de ciutat que es vol però poder regular amb ordenances per poder adaptar-se als 

possibles canvis, assegurar una homogeneïtat com a ciutat, del que es vol, però posteriorment es planifiqui 

de manera més flexible.  

En relació amb aquest tema, se li dóna importància a la planificació de cada cosa que es proposi per tal de 

poder programar i programar un pressupost adherit a aquest Pla.  
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Es dóna molta importància al procés de participació per assegurar que el POUM sigui un document d'interès 

comú per a establir un model de ciutat que tots estiguin assabentats per evitar errors que es van cometre en 

èpoques anteriors.  

Intentar mantenir la densitat actual que té la ciutat de Mollet i assegurar barris cohesionats. Cal assegurar la 

sostenibilitat com a la racionalitat del sòl i no explotar-ho tot, des del punt de vista urbanístic i comercial.  

Per últim es defineix com un repte la definició d'un nou model de gestió de residus que s'adapti a les últimes 

normatives i tendències en aquest àmbit i defineixi la infraestructura necessària per a la seva 

implementació. 
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-Resultats entrevista a entitats 

Fitxa tècnica 

El present informe relata les temàtiques tractades en l'entrevista realitzada l'1 i 2 d'abril de 2019. 

L'entrevista es va realitzar a l'Ajuntament de Mollet del Vallès en horari de 18.30h a 20.45h a un total de 14 

persones procedents de diverses entitats del municipi. 

Desenvolupament de l'entrevista 

S'exposa per part de l'equip l'origen i objectius del projecte, així com les fases que conformen aquest. 

Assenyalant les fites on s'anirà relacionant el pla de participació pública amb els avanços i informes 

preliminars del POUM de Mollet. 

Problemàtiques i necessitats 

En primer lloc i com a problemàtica rellevant que cal resoldre amb el POUM és la mobilitat i l'accés en 

transport públic, així com de vianants, des del municipi a altres punts així com dins del municipi. Assenyalen 

que hi ha un embut a l'AP-7 i també que el municipi té punts negres que generen col·lapse com és l'eixit per 

Can Prat (Decathlon), en els que cal ampliar el servei de transport públic. Quant a altres problemàtiques 

fonamentals que el POUM pot resoldre es parla de la generació d'habitatge de lloguer tant de promoció 

pública com d'emergència social. Actualment no hi ha pisos d'emergència social i les famílies que es troben 

en aquesta situació han d'anar a una Pensió, per altra banda hi ha molt poca oferta d'habitatge de lloguer per 

a famílies i els que hi han tenen un preu molt elevat. 

Xarxa d’equipaments 

Es parla que quant a equipaments hi ha una mancança actualment d'un Institut de Secundària, ja que els que 

hi ha estan saturats o en situació precària. Per altra part, s'assenyala que cal pensar a donar servei al Mollet 

del futur i que, per tant, si es vol atraure famílies cal afavorir la implantació d'Escoles Infantils, també 

pensar en què cada vegada hi ha més gent gran i a Mollet no hi ha serveis públics (Residencia i Centre de dia) 

per a donar suport a aquest sector de població.  

Es parla dels usos als equipaments i espais públics i s'assenyala que hi ha places que han de tindre normativa 

d'usos per saber quines possibilitats es poden donar a aquests espais, que ara no tenen cap contingut 

relacionat amb la ciutat (indrets sense vocació ni diversitat d'usos). En aquest sentit, no hi ha molt mobiliari 

de joc per a joves (majors de 12) ni tampoc espais de trobada per a aquest sector de població, el que pot 

comportar situacions conflictives i de mal ús als espais públics (vandalisme).  

Altres usos que assenyalen que han de planificar-se per al seu desenvolupament és al voltant de les masies, 

s'assenyala que hi ha edificis molt interessants al terme municipal i que els que són de titularitat pública 

s'haurien de planificar per poder dotar-les d'usos i donar-les contingut. El mateix passa amb els usos a alguns 

equipaments culturals ja existents. Assenyalen que no tenen una definició molt clara, i que si bé moltes 

entitats estan allà i fan la seva tasca, no són espais en els quals es dóna una bona relació, potser per la falta 

d'una planificació que generi una dinamització social i cultural cap a les entitats. 

Espais públics i zones verdes 

Es parla dels espais públics i espais verds i, si bé hi ha una bona valoració dels mateixos sobretot dels espais 

verds, sí que s'assenyala que les places públiques i els carrers en general necessiten més zones verdes i 

vegetació. Que si bé s'ha apostat per desenvolupar zones verdes de grandària important, també s'ha de tindre 

cura dels espais públics dins de la ciutat com ara els carrers i dignificar-los. Assenyalen ampliar les àrees de 

vianants i incorporar enllumenat, vegetació i mobiliari d'estada. Així i tot, assegurant el seu manteniment a 

llarg terme. 

Usos i protecció del sòl no urbanitzable 

Quant als espais no urbanitzables que cal protegir es parla del Gallecs i com el nou pla especial s'ha de 

respectar en tant que garanteixi que és un espai agrari i natural amb protecció per no urbanitzar. S'assenyala 

que aquest gran espai natural i agrari s'ha de vincular amb el sector agro-ecològic, i que Mollet pot ajudar a 

impulsar-ho des de la vessant comercial, incorporar el municipi al futur d'aquest espai de producció a petita 

escala d'aliments ecològics, sent Mollet centre de distribució i part de l'economia circular d'aquest. 

Comerç 

Per altra banda, i quant al sector comercial, es parla de què a Mollet no s'ha portat endavant una 

dinamització comercial que millorés aquest sector, si bé es van determinar uns eixos comercials a l'anterior 

POUM aquests no anaven acompanyats d'un projecte dinamització i de promoció municipal dels espais 

comercials, el que ha portat a tindre aquest eixos comercials buits i sense vida, sent actualment llocs de 

trànsit poc amables, apagats i amb un impacte negatiu als barris. Per això es comenta que el nou POUM ha 

d'assegurar que els eixos comercials vinguin acompanyats d'altres millores urbanes i socials de dinamització 

dels espais, així com una normativa més adaptada a tota mena de comerç, que faciliti la ubicació i l'entrada 

de diversitat de comerços. 

Mobilitat 

Dins l'àmbit de la mobilitat, i en relació amb les infraestructures viàries, es parla que cal generar una major 

vertebració que connecta tot el Vallès Oriental amb el Vallès Occidental per transport públic com ara les 
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línies de ferrocarril o també de bus, que si bé hi ha una bona connexió amb Barcelona centre, no passa el 

mateix amb altres capitals de la comarca del Vallès Occidental, com potser Sabadell i Terrassa. En relació 

amb el transport públic també s'assenyala que hauria de millorar el servei per tal d'assegurar un ús del bus 

més eficient i que sigui més utilitzat per tota la ciutadania. Es diu que actualment el recorregut que realitza 

és circular en una direcció i que aquest tipus de recorregut fa inviable de vegades fer ús d'aquest servei. Amb 

la mobilitat també es parla de què s'ha de preparar la ciutat per a una mobilitat zero contaminant, amb un 

major ús del transport elèctric, sigui en cotxe privat o públic, així com un major moviment dels vianants. 

Espai productiu 

Quant a promoció econòmica per un costat i referent al sector productiu local, es parla de què actualment el 

polígon té parcel·les sense urbanitzar i moltes de les naus industrials estan buides. Per altra banda, 

assenyalen que el polígon no és molt adequat per albergar nous usos. Es parla del sector de la logística i que 

s'hauria d'afavorir la implantació d'aquest sector econòmic, millorant les infraestructures i generant una 

normativa al polígon industrial que faciliti la ubicació d'aquest tipus d'empreses. Es parla en relació amb 

aquest últim punt, que hi ha hagut molts problemes amb la normativa anterior per tindre una regulació molt 

rígida, la qual cosa no afavoria l'ampliació d'algunes indústries o l'arribada de noves amb relació a la logística 

o el picking. 

Nou POUM 

Per últim, es parla de què el POUM ha d’assegurar que el disseny i la planificació urbana del Mollet dels 

pròxims 15 anys, tingui una vinculació molt directa amb la ciutadania, en aquest sentit els usos molt definits 

per la ciutadania així com assegurar que el POUM pugui abordar els reptes del futur: ciutat saludable, 

sostenible i eficient energèticament. 
 

1.4.2.Acció a l’espai públic 

L'Acció a l'espai públic es planteja com un espai enfocat per a informar, donar transparència al procés de 

treball del POUM i per difondre les activitats posteriors, és a dir, la passejada i el taller. A continuació es 

detalla l'acció realitzada l'1 d'octubre de 2019 entre les 10:00 fins a les 14:00 hores al davant de l'edifici de 

l'Ajuntament (aprofitant el dia del mercat). L'activitat va consistir en una exposició a l'espai públic on es van 

mostrar plànols de diverses temàtiques de l'anàlisi urbanístic del POUM, com per exemple: la mobilitat o 

l'habitatge. Cada gran tema urbanístic s'acompanyava d'una pregunta i un gràfic que feia reflexionar a 

l'observant de l'exposició. També, al final del recorregut expositiu es feia la següent pregunta: Quin Mollet 

vols? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vull un Mollet més cívic, respectuós amb el 

veïnat i silenciós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vull un Mollet més cívic i verd 

 

 

 

 

Exposició a l’espai públic 
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Vull el Calderí verd i agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vull un Mollet més sostenible i respectuós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vull un Mollet adaptat i tangible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vull un Mollet més sostenible i participatiu 
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A continuació es detallen els panells i els gràfics exposats: 
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1.4.3.Passejada 

-Resultats entrevista a entitats 

Justificació 

Passada la fase de les entrevistes, que ens donen una aproximació discursiva a les visions que es tenen del 

municipi, es passa a una activitat a l'aire lliure a la que intentarem que aquests discursos tinguin dimensió 

física. Per a fer-ho proposem fer una passejada que serà, al mateix temps, un espai d'arreplegada 

d'informació i de formació per a les persones assistents, donat que s'exposarà dintre del recorregut una 

visibilització dels elements estructurants de la xarxa urbana. 

Objectius: 

 Reconèixer l’espai urbà i els elements que l’estructuren. 

 Establir una col·lecció d’aspectes positius i negatius de cada un dels espais que entren al 

recorregut. 

 Tenir una capa d’informació que ens permeti extrapolar conclusions a nivell de planificació, passant 

de les visions d’espais a la visió urbana. 

Desenvolupament: 

La durada total de la passejada dependrà dels espais que es pretengui visitar i de les distàncies entre ells, A 

cada espai l’equip fa una exposició breu dels criteris que el fan important. 

 A cada espai que es visita es fa una petita fitxa amb els continguts que vulguem que s’aporti de 

cada espai, es dialoga amb el grup i s’emplena la fitxa. 

Definició del recorregut: 

Es proposa que els recorreguts contemplin els espais més representatius per a l'equip referent a les 

temàtiques que s'estan tractant en l'autodiagnòstic: 

 Espais lliures/equipaments. 

 Espais comercials/productius. 

 Mobilitat/connexions. 

 Habitatge. 

 Espai natural/sòl no urbanitzable. 

Materials. 

 Plànols del recorregut. 

 Fitxes per a cada espai. 
  

Passejada 
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-Desenvolupament de la passejada 

Aquesta activitat es va realitzar el divendres dia 4 d'octubre de 2019 i van participar unes 25 persones. 

Aquesta acció pretén generar una reflexió sobre el municipi basada en uns recorreguts que faciliten el debat 

sobre els diferents aspectes que ha de tractar el POUM, i de les temàtiques que s'han definit a l'apartat 

anterior. 

Recorreguts definits: 

A continuació exposem els diferents recorreguts realitzats pels grups de participants: 

 

Resultats. 

Passem ara a transcriure les aportacions realitzades per les persones participants, amb especial atenció a les 

que suposen una reflexió global sobre el municipi.  

Comerç de proximitat: 

 Crear zones de vianants que connectin els diferents barris per garantir interconnexió de la xarxa 

comercial. Definir eixos comercials. 

 Reactivar el comerç de proximitat als barris cèntrics, es considera escàs. 

 Fugir del model de grans superfícies que no afavoreix el petit comerç local. 

 Definir ajudes per a la implantació de comerç de proximitat. 

Equipaments: 

 Manca d’equipament públic distribuït per tot el municipi: escoles bressol, CAP’s, equipament 

cultural, Casal de Joves, auditori, residències de gent gran públiques o cooperatives (fugir de 

models privats de gestió), esportius (piscina, pavellons), equipament educatiu. 

 Garantir les possibilitats d’ús, evitant segregacions per qüestions territorials (localització), 

econòmiques o d’accessibilitat. 

 Planificar els patis oberts a les escoles. 

 Reutilitzar part dels locals buits del municipi per instal·lar equipaments de barri. 

 Vincular els equipaments a les necessitats demogràfiques reals del municipi. Fer estudi de 

necessitats. 

Habitatge: 

 Falta d’habitatge públic i de gestió pública. 

 Elevada quantitat d’habitatge buit a Mollet (es parla de prop de 1.000). 

 Necessitats de lloguer assequible (es nomena la llei de tanteig i retracte). 

 Tractament especial per a persones joves i gent gran. 

 Zones problemàtiques pel que fa als habitatges buits, generació de guetos, ocupació, fugida 

d'habitants... 
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 Convertir una selecció estratègica de locals en habitatge accessible, que puguin conviure amb els 

locals comercials. Un altre grup explicita el NO convertir locals en habitatge i potenciar la seva 

apertura com comerç. 

 Posar en marxa la normativa d’habitatges turístics. 

 Facilitar experiències de cessió d’ús (habitatge cooperatiu). 

Activitat econòmica: 

 Molts espais industrials no es troben adaptats a les necessitats actuals. 

 Seria necessari redimensionar i diversificar sectors, evitar més sector químic i buscar empreses que 

puguin revertir la desocupació del municipi, que generin llocs de treball al poble. 

 Espais de petit format per empreses que comencen, per a joves, cooperatives… 

 Gestionar cessions temporals públiques. 

 Aprofitar la localització estratègica del municipi i millorar el que pot completar aquesta localització 

(transport, tipus d’urbanització, tipus d’espais oferits…). 

 Gestionar mesures fiscals que faciliten l’apertura de negocis. 

 

Espais naturals: 

 Establir una millor gestió dels boscos de Gallecs (ara es troben bruts). 

 Reduir la càrrega al voltant de Gallecs (pistes, hotels, trànsit…). 

 Ecosistema de Gallecs en total desequilibri, desaparició d’espècies per la pressió de la gent que 

visita. 

 Qüestionament del camp de tir pel seu impacte. 

 Mala gestió dels horts urbans: pesticides, excés d’aigua… 

 El riu Besos té totes les infraestructures, però no es troba cuidat, mentre que els trams inferior i 

superior s’han recuperat. 

 L’accés al riu es troba fragmentat per vies de comunicació. 

 

Mobilitat: 

 Necessitat de mínim 2 línies de bus: zona centre (replantejar itinerari) i col·legis nous que no tenen 

servei. 

 Millorar sortides a vies principals per evitar creuar Mollet en cotxe. 

 Aparcaments dissuasius. 

 Necessitat de millora de connexions interurbanes. Actualment Mollet es troba desconnectat del 

Vallès Occidental. 

 Polígons industrials desconnectats del transport públic.  

 Definir vies ciclistes segures, urbanes i interurbanes, amb continuïtat. 

 Itineraris escolars segurs. 

 Continuïtat zona sud-Rambla. 

 Millora general de l’accessibilitat al municipi. 

 Millorar entorn de l’estació Sant Fost. 

 Millorar connexions dels espais industrials. 

 

Espais lliures i zones verdes: 

 Donar valor natural als parcs, no sols estètic. Potenciar les zones d’ombra. 

 Equilibrar la distribució de zones verdes al municipi. Plantejar espais més menuts i més distribuïts. 

 Evitar espais públics no funcionals i no accessibles. 

 Horts urbans en zona urbana com espais verds urbans. 

 Connectar espais públics i zones verdes amb recorreguts per a vianants. 

 Regular les terrasses dels negocis de restauració i la seva relació amb l’espai públic. 

 Regular l’ús dels espais públics i facilitar el manteniment. 

Patrimoni: 

 Definir mesures per fer valdre el patrimoni com a part del paisatge urbà. 

Passejada 

Passejada 
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 Tenir especial cura amb el nucli antic i la manera en què s'intervé en ell. 

1.4.4. Tallers 

-Fitxa metodològica 

Aquesta és una tècnica de mapatge col·lectiu per a definir informació sobre un tema, en aquest cas els 

diversos aspectes que tracta el POUM. Es proposa per tenir una reflexió global sobre les categories de treball 

del POUM i completar els resultats de la passejada. 

Objectius: 

 Generar una capa d'informació provinent de la visió percebuda del municipi que es pugui contrastar 

i enriquir amb l'anàlisi tècnic. 

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

Desenvolupament: 

1. S’explica la sessió i l’objectiu de manera clara. 

2. Es divideix a la gent en grups de 5 a 10 màxim. 

3. Cada grup comença a treballar una de les temàtiques del POUM, que seran: 

 Espais lliures i equipaments. 

 Habitatge. 

 Espais ambientals i no urbanitzable. 

 Patrimoni. 

 Mobilitat. 

 Comerç/indústria. 

4. Les temàtiques es treballen durant 20 minuts per grup i van girant per cada temàtica. A cada taula 

temàtica hi haurà, si escau, un mapa de suport amb la informació. A tall d’exemple, es planteja les següents 

qüestions per a cada temàtica: 

 Espais lliures i equipaments: quins són els més importants, on és prioritari fer-ne. 

 Habitatge: zones per desenvolupar polítiques de rehabilitació, creixement, habitatge públic (lloguer 

o compra), habitatge social. 

 Espais ambientals i sòl no urbanitzable: quines són les zones d’especial valor i protecció, quins usos 

 Patrimoni: quins elements, paisatges urbans, conjunts… són remarcables. 

 Mobilitat: espais que es col·lapsen, rutes que es fan o es poden fer a peu, punts per connectar en 

bicicleta, millores de transport públic, problemàtiques d’aparcament, aparcaments dissuasius… 

 Comerç/indústria: zones amb importància, zones amb potencialitat, on fer barreja d’usos, on 

col·locar indústria, quina indústria… 

5. Un cop feta aquesta reflexió en cada àmbit es definiran, amb Post-its, criteris i propostes per a cada una 

d’elles en panells contigus als mapes realitzats. 

6. Quan tots els grups hagin passat per totes les àrees temàtiques es realitza una posada en comú de les 

seves aportacions, 30 minuts. 

7. Amb el que arrepleguem d’aquesta posada en comú fem tancament de la jornada, 10 minuts. 

Esperem una durada d’unes 3 hores. 

Materials. 

 6 taules i tantes cadires com participants.  

 Mapes en A1 amb fites urbans referenciats perquè la gent s'orienti. Un per temàtica. 

 Un panell numerat 1-25 perquè expliquen els elements que numeren. Un per temàtica, amb títol. 

Alguns en blanc per si aquests s'emplenen. 

 Un panell per a cada temàtica per fer propostes. 

 Bolígrafs i retoladors. 

 Post-it de 6 colors diferents. 

 Alguns fulls en blanc a cada taula. 

 

-Desenvolupament del taller 

A aquest taller es volia definir informació sobre els diversos aspectes que tracta el POUM. Es proposa per 

tenir una reflexió global sobre les categories de treball del POUM i completar els resultats de la passejada. 

Mapa de treball 

Fitxa d’exemple: Propostes dels espais lliures i equipaments 

Fitxa d’exemple: Anàlisi dels espais lliures i equipaments 
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Buidatge. 

A continuació exposem els resultats de la reflexió realitzada per les persones participants. 

 

 

HABITATGE 

DIAGNÒSTIC 

-Cal nou habitatge adaptat per persones amb discapacitat i/ mobilitat reduïda. 

-Solucionar la residència de la Gent gran amb recursos limitats. 

-Hi ha molta superfície comercial obsoleta i/o infrautilitzada. 

-Cal impulsar més habitatge de protecció que podria ajudar a tindre habitatge a preu assequible, es podria aprofitar 

la construcció per reformar àrees de la ciutat. 

-És imprescindible disposar de Fons públic d’Europa, Generalitat, etc. Per promoure un habitatge social.  

- Mantenir estable el mercat residencial. 

-Hi ha edificis: esquelet (Jaume I), edificis d'oficines sense ús (Pere II). 

PROPOSTES 

-Rehabilitació habitatge destinat a Gent gran i/o persones amb discapacitat. 

-Promoció habitatge adaptat i residencial.  

-Noves plantes de residència pública.  

-Transformació de locals comercial en habitatge. 

-Nous habitatges de protecció al Calderí on hi ha previst la construcció de 2.500 nous habitatges, destinar un mínim 

del 40% i fins al 50% a protecció oficial. 

-Dotació econòmica amb destinació a subvencionar/sufragar i/o pagar una part de l'habitatge amb fons públics. 

-Urbanitzar i promoure nous habitatges, com per exemple a la zona de can vila. 

-Reivindicar l'habitatge adquirit per les entitats financeres en concepte d'execució d'hipoteca i/o en dació de 

pagament. 

-Construir més plantes a habitatges unifamiliars. 

-Potenciar la renovació de habitatges antics. 

-Indústries químiques fora de la zona. 

-Consolidar el teixit urbà abans de crear nous barris residencials. 

-Donar facilitats per a la rehabilitació del parc residencial existent (edificis antics). 

-Desenvolupar la promoció del 30% ( expropiació tanteig, solars i edificis). 

-Aprofitar molt més el dret del tanteig i retracte per mantenir la propietat i fer lloguer assequible. 

-Promocionar l'habitatge sénior amb cooperatives en cessió d'ús dels solars municipals. 

Imatge del taller 
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-Promocionar el dret d’ús en solars municipals (conservar la propietat) per a cooperatives d’habitatge. 

-Prioritzar l’habitatge als pressupostos reservant cada any un 10% a la construcció de propietat i gestió pública en 

lloguer assequible.  

-Cooperar amb la Generalitat i el Govern central per l’expropiació de pisos buits de grans tenidors i la regulació real 

dels preus de lloguer (social i assequible). 

-No créixer més en habitatge que no sigui de propietat pública i lloguer social o assequible.  
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PATRIMONI 

DIAGNÒSTIC 

-Calderí. 

-Fàbriques modernistes, edificis, habitatges indústries.  

-La Teneria espanyola.  

-Conservar edificis històrics.  

-Preservar l’espai de les Caves de can Gomà. Cal utilitzar-lo tant com es pugui. 

-Conservar tant com es pugui els parcs i jardins com el dels Colors, el cementiri, can Borell, can Mulà, ...L’espai de 

la fira i sense oblidar cal Estrada.  

-El punt ecològic de la ciutat és el gran indret de Gallecs.  

-Impulsar, tant com es pugi, les zones verdes a tota la ciutat, encara tenim molt de ciment i totxos.  

PROPOSTES 

-Mantenir-ho com Gallecs, construir una zona agrícola, mantenir el canal que és zona inundable.  

-Realitzar zona verda com a camins, jardins, parcs. No com el Parc de Colors, volem una zona per al gaudi i bonica 

per al poble.  

-Cercar una activitat turística i social per a mantenir el patrimoni de la ciutat, realçant les seves característiques i 

les seves singularitats. Realitzant equipaments per als joves, persones grans, etc.  

-Rehabilitar tota la zona en espais per a la ciutadania perquè forma part de la història laboral de Mollet. 

-Cercar espònsors d’empreses i patrocinis de la ciutat que ajuden a impulsar noves zones verdes i nous parcs verds 

arreu de la ciutat. exemple: subvencions econòmiques de la indústria que ajudin a impulsar zones verdes.  

-Conservar el patrimoni existent i divulgar-ho amb finalitat turística.  

-Facilitar els recursos pedagògics/familiars per rutes escolars/ autoguiada (qr). 

-Visibilitzar l’arxiu local de ciutat.  

-La Teneria= espai d’art -oci-artesania-indústria-cultural. 

-Tenim patrimoni sense valorar (titelles, fira artesans, teatres). 

 
  

Imatge del taller 
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ESPAIS AMBIENTALS I SÒL NO URBANITZABLES 

DIAGNÒSTIC 

-Riu Besos (inaccessible). 

-Falta connexió espais naturals-ciutat. 

-Falta connexió per a vianants i fauna amb gallecs. 

-Calderí és inundable i risc d’accident químic. 

-Gallecs, fonts, papereres, serveis (wc). 

-La Tenería, espai fabril abandonat. 

-Can Prat abandonat. 

-Contaminació radio-elèctrica. 

-Podrien millorar la neteja de la ciutat i que tothom s’impliqués.  

PROPOSTES 

-Recuperació ambiental riu Besos. 

-Integrar amb coherència/sostenibilitat naturai i les infraestructures. 

-Dignificar el final de la rambla amb una petita reforma urbanística, utilitzant una petita part de Can Fabregas i Can 

Prat. Carril bici i de vianants a Montmeló, la Llagosta, Martorell … 

-Pinetons de Mollet i Santa Perpetua seran fets segons resolució. Proposeu un fals tunel que connecti Gallecs amb 

els nous espais al sud de l’AP-7. 

-Calderí verd i agrícola amb serveis que manquen per al seu valor biològic. 

-A Gallecs situar algunes fonts, serveis i papereres.  

-La Teneria realitzar un espai verd amb equipaments per a joves i gent gran (residència) i per a fires comercials. 

-Can Prat fer zona verda i una gatera i gossera per solucionar el problema que té Mollet amb els animals que 

pertanyen a l’ajuntament segons la llei. 

-Cal control d’emissions radio-elèctriques. 

-Manteniment i millora del Parc dels Colors i recuperar l’amfiteatre del parc. 

-Soterrament de la línea R-3 BCN-PUIGCERDÀ i doble via, quelcom que està aprovat des de fa molt temps. 

-Accessibilitat a l’estació de França de Mollet amb mobilitat reduïda.  

-Millorar la neteja de la ciutat.  

-Estudiar implementar espais per reduir impacte del canvi climàtic relacionat amb les inundacions i les zones 

inundables del municipi.  

-Ampliar la zona de protecció de gallecs al municipi de Mollet (Pinetons i Farinera). 

-Actuació de regularització de Gallecs (productors i veïns). 

 
  

Imatge del taller 
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MOBILITAT 

DIAGNÒSTIC 

-L’autobús urbà està saturat i no funciona els diumenges i festius. 

-Molts vehicles creuen Mollet i el seu destí no ho és (rambla, Pompeu Fabra, Jaume I, Carrer Gallecs…). 

-Carrils bici no tenen continuïtat. 

-Zona 30. 

-Zona Vallehermoso aparcament en carri bici (cal solucionar-ho hi ha un problema greu). 

-Anselm Clavé per a vianants.  

-Diversos carrers no tenen sentits de direcció adequats. Des de la Farinera i/o des de Santa Rosa nova i/o de la 

rotonda dels bombers caldria habilitar una vorera a peu que les persones que van a peu tingueren una via segura i 

fiable sense contacte amb els cotxes.  

-Declarar l’antiga carretera N-152 des de Jaume I, fins a Burgos inclòs com a zona per a vianants caps de setmana i 

festius. 

-Recomanar no fer servir els cotxes el cap de setmana i festius. Mollet hauria de ser per als vianants dissabtes, 

diumenges i festius.  

PROPOSTES 

- 4 autobúsos (2 en cada sentit). 

-Una entrada al pont de Sant Fost a la c-17 i si fos possible a la c-33 direcció Granollers convertir la C-17, la AP-7 i 

C-59 en la ronda real i traure molt trànsit urbà.  

-Caldria Park and rides (amb prou volum) i només per a usuaris de Renfe (Tenería, can Prat i estació del nord) 

autobús (zona de discoteca-teatre). 

-Treure els tràilers de la zona del teatre i buscar un lloc més adient.  

-Continuïtat carril-bici i obligar que la circulació d’aquest tipus de vehicles es facin per allà.  

-Tot Mollet zona 30 i la seva regulació amb bones mesures. 

-Obligar als veïns de Vallehermoso aparcar en els seus parkings i no en el carril-bici i en la zona de viantants.  

-Realitzar zona per a vianants Anselm Clavé ara, està a mitges i hi ha massa circulació. Desviar els vehicles per 

arteries de doble sentit perquè ara no poden ni parar les ambulàncies ni els veïns per a descarregar.  

-Estudi profund del sentit direccional dels carrers. 

-Transformar edificis infrautilitzats i/o no utilitzats en aparcaments per a veïns.  

-Convertir en zona de vianants i més carrils bici: Avinguda de la llibertat, Berenguer III i Rafael Casanovas, Jaume I 

(sud). 

-Carrer Diputació per a vianants per connectar estació nord i estació de França.  

-Carrer Poeta Maragall ampliar vorera eliminant l’aparcament de cotxes i via ronda.  

-Itineraris segurs escolars a estació del nord i barris.  

-Zona blava Hospital eliminat per control horari.  

-Ampliar pàrquing estació tren. 

Imatge del taller 
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-Escales mecàniques a l’escala “can Drago”. 

-Facilitar entrar els patins i bicis a espais públics (aparcaments segurs, interiors). 

-Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.  

-Pàrquing dissuasiu per als cotxes de fora de Mollet. 

-Ampliar la pacificació de carrers i ampliar els carrils de bici. 

-Reduir la contaminació atmosfèrica tal com recomana la OMS.  
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COMERÇ I INDÚSTRIA 

DIAGNÒSTIC 

-Falta atractiu del comerç públic i competència altres ciutats de l’entorn. 

-Bones comunicacions per a tot tipus de transport. Fa que el públic surti més fàcilment del municipi a comprar.  

-Modernitzar els polígons industrials del municipi. 

-Baixos buits, carrers poc atractius.  

-Can Prat: poc atractiu i envellit. 

-Mollet no està especialitzat i podria ser referent en agricultura i sostenibilitat.  

-Falten negocis, tendes, petits comerços i oficines.  

-Fomentar la instal·lació d’indústria secundària i implementar des de les carreteres de sól disponible, urbanitzat.  

-Fomentar el taller Alborada, fundació cal Bosch. 

-És imprescindible augmentar el pes de la indústria a la ciutat, i cal que es desenvolupi nou sòl industrial a la ciutat, 

i sense oblidar de crear-ne sòl residencial.  

PROPOSTES 

-No més grans superfícies al municipi. 

-Parcs. 

-Millor transport urbà amb més periodicitat i freqüència. 

-Desnivells i desigualtat de zones del centre del municipi “escales”. 

-Posar fibra òptica, reduir espais disponibles de les naus (-postes); buscar activitats amb més valor afegit. 

-Vendre l’activitat industrial del municipi.  

-Potenciar comerç de barri.  

-Potenciar “can Prat” com espai cultura-oci-art-artesania. 

-Crear un eix comercial per a vianants ( avinguda de llibertat i Berenguer III del casal cultural als 4 cantons i Rafael 

Casanova fins Antònia Canet).  

-El calderí al costat nord permetria aparcar i connectar amb la GR, la C-33, la c-59, davant del col·legi Montseny.  

-Indústria a potenciar, agricultura ecològica, molta gent va a comprar fora per falta d’aparcament gratuït que 

podria solucionar-se amb tiquets en zona blava regalats pels comerços per les compres realitzades.  

-Facilitats per fomentar el petit comerç o negoci, ja sigui en una rebaixa de taxes i impostos en un temps 

determinat.  

-Aprofitar les bones connexions de Mollet, fomentar un espai per a les empreses noves tecnològiques on es pot 

incloure en l’entramat una bona oferta laboral per als nostres joves, informàtics, tipus @22 de Barcelona.  
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ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS 

PROPOSTES 

-Caldria creació de carnets per a joves i gent gran per poder gaudir d’activitats culturals… 

-Equilibrar els espais esportius de la ciutat respecte de tipus d’esports, adscripció als barris…etc. 

-Posar un punt de servei de restauració a l’interior del parc. 

-Solucionar la falta de grans hotels a Barcelona.  

-Utilitzar equipaments per introduir energia sostenible i el medi ambient.  

-Fomentar/facilitar espais de cohabitatge cooperatiu i residències de gent gran. Model cessió d’ús. 

-Dissenyar espais amb co-participació i co-disseny amb joves.  

-Falten zones de protecció davant el canvi climàtic: piscines i ombres (piscina municipal és petita i cara). 

-Crear una piscina municipal (de gestió municipal) al nord de la pista d’atletisme amb una reforma urbanística 

conjunta que permetí un restaurant compartit (piscina coberta). 

-Al final de la Rambla (sud) aprofitant el pas (can Fabregas) si no es trasllada l’estació, una millor opció seria un 

espai cultural i polivalent (escola de música, d’arts, multimèdia , auditori). 

-A l’abandonat mercat de sant Pancraç a la plana de lledó podria ser una residència d’avis de gestió pública.  

-Calderí: zona verda, serveis que no hi han o col·lapsats. 

-Calderí: zona verda per a passejar. 

-Carència d’activitats per a joves. 

-L’espai del mercat de Sant Pancraç, caldria habilitar-lo com a zona d’activitats culturals.  
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1.5. CONCLUSIONS FINALS 

Per a concloure es fa un resum destacant els punts claus del relat col·lectiu que s’ha anat generant durant 

les sessions participatives. 

1.5.1. Conclusions entrevistes grupals  

De l’anàlisi de les entrevistes realitzades, aquests són el temes que apareixen com a més rellevants: 

 En general no es veu necessitat què el nou plantejament es basi en generar un creixement del 

municipi o de la seva àrea urbanitzada, donat que el fet de ser un municipi compacte és un dels 

valors que es volen preservar. En aquest sentit, s’haurà d’observar quines són les projeccions 

demogràfiques i els possibles desenvolupaments o reserves de sòl necessàries. 

 Els temes relacionats amb la mobilitat i les connexions apareixen com a eixos fonamentals del futur 

del municipi. Solucionar la mobilitat interna, les connexions exteriors, una nova ubicació per a 

l’estació que no divideixi el municipi i fer una ciutat més amable per a vianants i recorreguts 

ciclistes es veuen com a actuacions bàsiques. El tema de l’aparcament també surt en moltes 

ocasions, es comenta la possibilitat de fer concentracions d’aparcaments que puguin dissuadir al 

mateix temps que millorar la situació de congestió del carrer d’algunes zones. 

 A l’àmbit comercial es qüestiona la dispersió pel seu impacte en la mobilitat i en el paisatge urbà al 

fer que gran quantitat dels baixos comercials estiguin sense ús. Es proposa continuar en la recerca 

de nous usos per aquests espais (ja s’estan fent canvis d’ús a habitatge). 

 Pel que fa a la concentració parcel·lària, tan polèmica a l’anterior intent de POUM, es contempla 

sols com una possibilitat que se li doni als propietaris, mai com una obligació. 

 Totes les temàtiques relacionades amb medi ambient se centren en la reflexió sobre Gallecs i la 

necessitat de què sigui un espai protegit de la massificació. A partir d'aquesta reflexió apareixen 

noves idees com la definició d'una anella verda que pugui servir d'amortiment per a Gallecs, o la 

potenciació d'altres espais naturals com ara la connexió amb el riu. Pel que fa als usos i activitats a 

portar a terme, es diu que el POUM deurà ajustar-se a les determinacions del PEU de Gallecs. 

 Els espais productius generen un debat interessant, si bé hi ha un gran acord en la necessitat 

d’actualitzar el sòl industrial i apropar-lo a noves possibilitats d’ús i generar algun tipus d’avantatge 

competitiu per atreure activitats. Trobem posicions discordants pel que fa a les activitats a atreure. 

Concretament, en l’establiment d’activitats relacionades en logística hi ha gent que ho veu com una 

oportunitat donat el canvi de model de negoci que ha sofert als últims temps, però altres ho veuen 

com entrar en una competència per una activitat que ja està totalment implantada als municipis 

veïns que té, a més a més, moltes implicacions respecte a la pressió sobre el tràfic rodat. Aquests 

últims prefereixen explorar noves alternatives, però no es concreten massa. 

 Per acabar, tot allò que es relaciona amb patrimoni no genera massa debat, no es percep un gran 

valor patrimonial al municipi, però es confia en el catàleg que inclogui el POUM. Es parla de què el 

catàleg existent està molt complet però que cal assenyalar, sobretot als edificis patrimonials, quins 

tipus d'usos poden albergar per poder realitzar en futur plans que incorporin continguts a aquests. 

1.5.2. Conclusions de la passejada 

 Es torna a valorar amb molt de pes, la necessitat de definir eixos comercials clars. 

 Gran necessitat d'equilibrar la xarxa d'equipaments, es defineixen moltes mancances i és molt 

important que el nou planejament reculli el que és relatiu a l'equipament educatiu. 

 Sembla existir preocupació respecte al què fer amb els locals buits al municipi. 

 En l'àmbit ambiental es veu molt important la possibilitat de millora de la situació actual del riu 

Besòs i es necesita, també, reduir l'impacte sobre Gallecs. 

 L'activitat econòmica ha de tenir una forta base en la redefinició del model actual dels polígons, 

ajustant el tipus d'espai que s'ofereix, els sectors als quals es dirigeix, el tipus d'espai urbà que 

genera... 

 Pel que fa a temes de mobilitat, és una prioritat la connexió dintre de la ciutat a nivell dels vianants 

de zones comercials, equipaments, zones verdes... Es demana una aposta pel transport públic i per 

la mobilitat ciclista. Al mateix temps, s'és conscient de la necessitat d'afrontar aquesta mobilitat en 

l'àmbit comarcal o, com a mínim, interurbà. 

 El patrimoni torna a ser un tema que no es tracta amb massa profunditat, sembla que es necessiti 

realment definir mesures que valorin i el donen a conèixer. 

1.5.3. Conclusions dels tallers participatius 

 Es dóna gran importància al fet d’establir habitatge per a gent gran, tant en tipologies específiques 

com en habitatge cooperatiu o residències. 

 Es planteja explorar el canvi d’ús de certs locals per reconvertir-los en habitatge. 
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 Es veu clara una necessitat d’habitatge públic, de protecció i es proposa un espai concret a la zona 

del Calderí. 

 Sembla necessari, també, un compromís clar amb la rehabilitació i regeneració del conjunt edificat 

existent, sobretot a la zona centre i vinculat a les possibilitats d'efectuar millores i incrementar les 

altures de l'habitatge unifamiliar existent. 

 Es proposen algunes iniciatives, interessants com la cessió de solars municipals a projectes 

d’habitatge cooperatiu. 

 Els temes relacionats amb patrimoni es vinculen a la seva catalogació i posada en valor, amb molta 

importància associada a la vessant pedagògica i a la capacitat del patrimoni per generar economia 

local. 

 Es proposen accions concretes pel que fa a patrimoni com la creació d’un arxiu local de la ciutat i la 

posada en valor de masies, fàbriques i del patrimoni natural. 

 S’associa un valor agrícola innegable a la zona de Gallecs i es vol incrementar la seva protecció. 

Aquest valor es menciona també a la zona del Calderí, el que genera certa contradicció amb la 

proposta de fer habitatge a la zona. 

 Una actuació important en l’àmbit ambiental és la recuperació del riu Besòs. Es planteja també la 

mobilitat (vianants i ciclistes) a la rambla, el soterrament de la R3 i localitzar una gatera/gossera a 

Can Prat, vinculat a una zona verda. 

 Sembla molt necessari reorganitzar el transport públic i establir dues línies per sentit. També 

completar el sistema de rondes que eviten la necessitat de creuar el municipi. En aquest sentit és 

interessant la visió de fer un poble per als vianants, definint aparcaments dissuasius i zones de tràfic 

calmat a tot el nucli. 

 Les propostes per a millora de la mobilitat impliquen també itineraris segurs, carrers per a vianants 

i carrils bici. 

 Per a la revitalització de zones industrials es dóna també molta importància a millorar les seves 

connexions amb el poble, donat que les connexions exteriors del poble (carreteres i tren) així com 

la seva localització es valoren molt positivament. També es proposa generar les condicions 

necessàries per atraure activitats de més valor afegit, per tant, caldria millorar l’equipament de les 

zones industrials (millor urbanització, fibra…). 

 Es veu una opció interessant en potenciar l’agricultura ecològica com sector estratègic. 

 En temes de comerç es proposen actuacions molt clares; la potenciació de l’economia de petita 

escala, el comerç de barri vinculat a eixos comercials i a carrers de vianants i la limitació a noves 

grans superfícies. 

 Respecte als equipaments veiem important que tenim algunes propostes interessants relacionades 

amb altres apartats, com per exemple el tema de les residències d’avis, l’arxiu vinculat al 

patrimoni, equipaments que puguin millorar les zones d’indústria (acceleradores, coworkings, 

incubadores…) o els que es puguin vincular a la millora d’espais naturals.  

 Alguns equipaments que sorgeixen com a proposta serien la piscina municipal al costat de la pista 

d’atletisme, a la que es podria incloure un espai de restauració i un espai cultural polivalent. 

 Altres propostes que semblen interessants, però no estrictament equipaments públics, són espais de 

restauració al parc i hotels que completen l’oferta de Barcelona. 
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1.5.4. Conclusions finals 

 

 Mantenir els valors d'un municipi compacte, assequible en itineraris a peu i sense nuclis allunyats de 

l'espai central evitant la dispersió. 

 Establir actuacions encaminades a solucionar aspectes de mobilitat interna i connexions exteriors. 

Respecte al primer aspecte és important la re-ubicació de l'estació de RENFE i pel que fa al segon, 

la relació de Mollet amb les vies que connecten el Vallès amb Barcelona. 

 Definir una millora del transport públic intern i entre municipis veïns.  

 Fer una planificació dels espais d'aparcament perquè la ciutat sigui molt amable amb les persones 

vianants.  

 Fer una bona planificació de l'espai terciari comercial per definir uns eixos que donen servei als 

barris, però evitant concentracions de locals comercials sense ús.  

 Actualització i valorar tot el patrimoni existent a la ciutat. 

 Definir accions per a l'esmortiment de l'impacte a les zones de valor ambiental i millora de la relació 

del municipi amb el riu Besòs.  

 Redefinir el model de polígon industrial i les activitats a atreure centrant-se en aquelles que 

estiguin en punts elevant de la cadena de valor afegit.  

 Plantejar una xarxa d'espais públics, equipaments i comerç connectada en desplaçament s sense 

vehicles de motor. 
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1.6. COMUNICACIÓ DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 

 

Tot seguit es descriuen els treballs de comunicació que han acompanyat al procés de participació. Primer de 

tot es va definir una imatge que acompanyés la difusió del POUM, es va obrir un correu i es va fer un apartat 

específic a la web de l'Ajuntament de Mollet a on es pot localitzar tota la informació que s'ha anat generant i 

seguir el fil del projecte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació s'adjunten els textos i algunes imatges que s'han utilitzat en la comunicació del procés de 

participació. Segons el tipus d'acció i el moment en què s'ha realitzat la comunicació ha fet activar diferents 

unes eines de difusió (correu electrònic, web ajuntament, twitter...) 

 

-Presentació pública del projecte. 29/01/2019 

Realització del kit de comunicació previ a la presentació pública del projecte, incloent-hi text per a la web 

de l'Ajuntament de Mollet, Cartell d'acompanyament a les publicacions i text per a les xarxes socials 

Facebook i Twitter. 

 

Materials: 

 

POST PER A LA WEB  

Convoquem a tota la ciutadania a la presentació de la redacció del Pla d'ordenació urbanística municipal 

(POUM) de Mollet del Vallès. Aquesta primera acció arrancarà el procés de redacció del document així com 

les activitats de participació ciutadana previstes per al seu desenvolupament. 

El Pla d'ordenació urbanística municipal serà un document que definirà el futur de Mollet per als anys 

vinents. És degut a la seva importància que es contempla un procés de participació ciutadana per tal que 

tots els veïns i veïnes hi puguin col·laborar amb els criteris que formaran aquest pla. El procés de 

participació es durà a terme durant uns quatre mesos i inclou diverses activitats i formats en els quals la gent 

pot participar. A la presentació pública s'explicarà en què consistiran aquestes activitats, quin és el calendari 

previst i quines són les tipologies d'accions. Es pretén deixar clar quina és l'estructura de participació del 

procés i que tota la gent interessada pugui veure quins són els grups i activitats de les quals podrà formar 

part. 

La presentació tindrà lloc el 29 de gener al Centre Cultural la Marineta a les 19:30h. Hi assistirà l'equip tècnic 

encarregat de la redacció del pla, l'equip encarregat de desenvolupar el procés de participació i els 

representants de l'Ajuntament. Serà moment per explicar quin és el procediment per a la redacció i com 

s'arriba a obtenir un POUM. Des de l’ajuntament també us contarem quines han estat les motivacions per 

llençar aquest projecte i què obtindrem, com a municipi, amb la redacció del Pla d'ordenació urbanistica 

municipal. 

Aquest serà un document molt rellevant per al futur de la ciutat i requereix les col·laboracions i aportacions 

de la ciutadania. Us esperem a tots i totes dimarts 29 de gener per arrancar el procés. 
 

FACEBOOK 

El 29 de gener farem la presentació pública del projecte de redacció del Pla d'Ordenació Urbanistica 

Municipal de Mollet del Vallès en el Centre Cultural la Marineta a les 19:30h. Aquest serà també el punt de 

Cartell per a la presentació 

Banner a l’apartat de la web del POUM  
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sortida de les activitats participatives previstes al projecte. No et perdis totes les opcions que tens per poder 

col·laborar. Troba tota la info a LINK POST. Acosta't i participa! #POUMdMollet #Mollet  

 

TWITTER 

Comença el procés de redacció del POUM de Mollet i les seves activitats participatives. Acosta’t a la 

presentació del projecte el 29 de gener al Centre Cultural la Marineta a les 19:30h i t’ho contem tot! Més 

info a LINK POST #POUMdMollet #Mollet 

 

-Primera reunió del Consells. 26/02/2019 

Redacció de textos per a enviar per correu als membres del Consell Consultiu Ciutadà i als membres del 

Consell Institucional. 

 

Materials: 

 

CONSELL INSTITUCIONAL 

Benvolgut / benvolguda. 

El darrer 29 de gener s'inicià la redacció del POUM i de les activitats de participació ciutadana amb la 

representants polítics per a informar dels avenços en el procés de redacció del POUM. 

Per la present, se'ls convoca a la pròxima reunió del Consell Institucional que tindrà lloc el dia 26 de febrer a 

les 17:30 h. en lloc on es tractaran els següents assumptes: 

 Contingut del POUM. 

 Procediment de participació. 

 Continguts de caire urbanístic, social i patrimonial. 

A les següents reunions es tractaran la resta de temàtiques relacionades en el POUM. 

Es prega la confirmació d'assistència responent a aquest correu. 

 

CONSELL CONSULTIU CIUTADÀ 

Benvolgut / benvolguda. 

Com ja sabreu, el darrer 29 de gener vam iniciar el procés de redacció del Pla d’ordenació urbanística 

municipal (POUM) amb una presentació pública al Centre Cultural La Marineta. Dins d'aquest procés de 

redacció s'estableixen un seguit de reunions per a informar dels avenços en el procés de redacció del POUM. 

Per aquest motiu, us convoquem el pròxim dia 26 a les 19:30 h. en la Sala Polivalent del Museu Municipal Els 

temes a tractar seran: 

 Contingut del POUM. 

 Procediment de participació. 

 Continguts de caire urbanístic, social i patrimonial. 

A les següents reunions es tractaran la resta de temàtiques relacionades en el POUM. 

Es prega la confirmació d’assistència responent a aquest correu. 

 

TEXT CORREU RECORDATORI 

Estimats / estimades. 

El passat dimecres vau rebre un correu convidant-vos a assistir a una entrevista grupal dintre del procés de 

participació del POUM de Mollet. Aquest serà un espai de participació important donat que és el primer al 

qual podreu fer aportacions sobre els aspectes que us pareguin rellevants per a la redacció del POUM. 

És per això que, si no ho heu fet encara, us demanem que confirmeu la vostra assistència responent a aquest 

correu. 

Moltes gràcies. 
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Materials: kit posterior a reunió 

 

POST PER AL WEB  

Seguim amb les activitats participatives dins la redacció del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM). 

Dimarts 26 de març es va celebrar una nova sessió de treball del Consell Consultiu on es van tractar les 

temàtiques referents a mobilitat, economia i medi ambient. Aquesta ha estat la segona trobada d'aquest 

Consell, mentre manca una tercera sessió programada per al mes d'abril. 

La regidora Mireia Dionisio va encetar la reunió agraint l'assistència a les quasi trenta persones, entre 

col·laboradors, tècnics de l'Ajuntament i membres de l'equip redactor del POUM, que hi van assistir. Mireia 

va recordar que aquest espai de participació el conformen el consell de ciutat, les comissions del Pla 

estratègic més totes aquelles entitats de la ciutat que vulguin participar. 

Seguidament, Sebastià Jornet, el director del POUM va exposar les temàtiques d'aquesta segona trobada, que 

es van dividir en tres grans grups: mobilitat, economia i medi ambient. També, en Sebastià van insistir i 

animar a la gent a dir-hi la seva. 

Seguit, Judith Requena, la responsable de l'estudi de mobilitat del POUM va presentar els objectius del seu 

treball. Va centrar la importància a definir l'oferta de transport necessària actual i la de les futures 

transformacions. La primera anàlisi ja realitzada extrau quines són les característiques dels desplaçaments 

actuals dels ciutadans i ciutadanes de Mollet del Vallès i detalla la quantitat i el tipus de mobilitat que es fa 

a la ciutat. Judith va destacar que la mobilitat urbana a peu de la ciutat (76,8%) és superior a la mitjana de 

la resta de municipis del Vallès Oriental (62,5%) i també a la mitjana catalana (60,4%). 

Després, l'economista Miquel Morell, responsable de l'estudi econòmic del POUM, va presentar les bases per a 

la sostenibilitat econòmica i financera del Pla d'ordenació Urbana. En els primers estudis realitzats s'exposen 

ja una sèrie de dades com és la despesa corrent directa en béns i serveis que té Mollet, de quin múscul 

econòmic es disposa i de la Salut de la Hisenda Municipal, entre altres temes. En Miquel va ressaltar que 

Mollet té una bona salut de la hisenda municipal que ens permet estar tranquils, encara que sempre cal ser 

curosos i previnguts. 

Per concloure, Ignasi Grau, enginyer agrònom responsable de l'estudi ambiental del POUM, va presentar els 

primers estudis del medi. Va iniciar l'explicació amb l'encaix de Mollet dins el territori i després es va centrar 

en el terme municipal. Ignasi va comentar que una característica de Mollet és que es divideix en dues parts 

força diferenciades. Per una banda, el sud del terme, situat al límit de la plana vallesana amb el Besòs on se 

situa el nucli urbà. Per altra banda, al nord del municipi es conserven els camps de conreu en la zona de 

Gallecs. També va presentar els riscos que pot tenir el municipi i els grans indicadors de sostenibilitat, com 

el consum d'aigua, d'energia... 

Finalment, l'equip tècnic va respondre alguns dubtes i va concloure l'acte agraint l'assistència a totes i tots. 

Les properes accions participatives previstes dins aquesta etapa de redacció del POUM es desenvoluparan els 

dies 1 i 2 d'abril i consisteixen en la realització d'entrevistes sectorials a diversos agents socials i de 

l’administració de Mollet del Vallès. 

Totes les dades presentades dins aquestes temàtiques a aquesta sessió del Consell de Ciutat es poden 

consultar a aquest enllaç. (LINK PRESENTACIONS) 

 

FACEBOOK 

Seguim treballant per millorar el #Mollet del futur. Dimarts 26 de març es va celebrar la segona reunió del 

Consell Consultiu del #POUMdMollet. Mobilitat, economia i medi ambient a la nostra ciutat van ser les 

temàtiques tractades. Pots consultar totes les dades de la sessió a LINK POST.  

 

TWITTER 

Segona reunió del Consell Consultiu del #POUMdMollet per a dissenyar el #Mollet del futur. Consulta com va 

anar la sessió i tot el que es va parlar d’economia, mobilitat i medi ambient a LINK POST. 

 

EMAIL AGRAÏMENT ALS ASSISTENTS 

Estimat / estimada: 

De part de l'Ajuntament de Mollet i de tot l'equip redactor del POUM volem agrair la teva assistència i 

col·laboració en la segona reunió del Consell Consultiu el darrer dimarts. Ha estat una reunió molt productiva 

d'on extrauran dades ben interessants per al projecte. 

Pots consultar una petita crònica del que es va tractar ahir a la reunió al web LINK POST. 

Esperem tornar a comptar amb tu en properes convocatòries de les quals t'avisarem amb suficient antelació. 

Gràcies de nou. 

 

Post a la web de la trobada del Consell consultiu  
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-Entrevistes a agents.02/04/2019 

Redacció de textos per a enviar per correu als membres de les entrevistes i per al post a la web, xarxes 

socials. 

 

Materials: kit comunicació inicial 

 

POST WEB 

Continuen les activitats participatives que acompanyen la redacció del POUM de Mollet. Els dies 1 i 2 d’abril 

es realitzaran les primeres entrevistes amb els representants de diverses entitats socials i membres de 

l’administració, tant de les àrees tècniques com de les polítiques, als qui es farà una entrevista en 

profunditat per tal de recollir les seves aportacions relacionades amb les temàtiques que hi són d’interès del 

POUM. 

Aquestes sessions d'entrevistes, tal i com hem indicat, tindran com a protagonistes a l'equip de govern de 

l'Ajuntament de Mollet, els grups polítics que formen part de l'Ajuntament, els tècnics municipals, els 

representants de les principals institucions i entitats de la ciutat i els agents socials que desenvolupen la seva 

labor a Mollet del Vallès. 

La realització d'aquestes entrevistes es pretén profunditzar en tots aquells aspectes que s'han de tenir en 

compte a l'hora de redactar el Pla d'Ordenació Urbana Municipal. Es tracta d'arreplegar les preocupacions i 

de les necessitats reals de la ciutat que serà la base del disseny posterior de tallers i encontres tècnics. 

Aquestes entrevistes són una nova acció participativa dins de la redacció del POUM que situa la col·laboració 

ciutadana com a part essencial del procés urbanístic que definirà el Mollet del futur. El procés té previstes 

més accions participatives amb la col·laboració dels ciutadans i ciutadanes en els mesos vinents de les quals 

es farà convocatòria pública amb suficient antelació. 

 

FACEBOOK 

Continuem amb les activitats participatives previstes dins la redacció del POUM. Els pròxims 1 i 2 d’abril, 

entrevistes en profunditat als principals representants de les entitats, associacions i agents administratius de 

Mollet. Assabentat de totes les accions i segueix aquest procés aquí (LINK POST) 

 

TWITTER 

Seguim amb la participació ciutadana per a la redacció del POUM de Mollet. 1 i 2 d’abril comencem amb les 

entrevistes als agents socials.Assabentat de tot aquí (LINK POST) 

 

CORREU CONVOCATÒRIA ENTITATS 

Estimats / Estimades. 

Com a part del procés participatiu del POUM, s'han seleccionat una sèrie d'entitats amb les quals es 

realitzaran una sèrie d'entrevistes grupals per tal de tenir una aproximació sobre les necessitats i 

expectatives que es té sobre el desenvolupament del POUM i sobre el futur de la ciutat. Rebeu aquest correu 

donat que la vostra entitat forma part d'aquesta selecció inicial i, per tant, us convoquem el pròxim dia X a 

les 18:30 en les Sales de formació de l'Ajuntament (a la 5a planta de l’edifici administratiu) per a la 

realització d'una d'aquestes entrevistes grupals. La duració aproximada d'aquesta entrevista serà de 90 

minuts. 

Esperem comptar amb la vostra participació. Preguem que confirmeu la vostra assistència contestant a 

aquest correu. 

Salutacions 

 

Materials: correu recordatori 

Estimats / estimades. 

El passat dimecres vau rebre un correu convidant-vos a assistir a una entrevista grupal dintre del procés de 

participació del POUM de Mollet. Aquest serà un espai de participació important donat que és el primer al 

qual podreu fer aportacions sobre els aspectes que us pareguin rellevants per a la redacció del POUM. 

És per això que, si no ho heu fet encara, us demanem que confirmeu la vostra assistència responent a aquest 

correu. 

Moltes gràcies. 
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Materials: kit comunicació posterior 

 

POST WEB 

Nova acció participativa dins el projecte de redacció del POUM de Mollet. Els dies 1 i 2 d'abril es va realitzar 

una sèrie d'entrevistes grupals a diverses associacions, entitats i membres de l'administració pública per tal 

de conèixer i arreplegar les seves opinions i aportacions que ajudaran a redactar el document que definirà el 

Mollet del futur. 

Aquesta acció va tindre lloc a les dependències de l'Ajuntament. En total van ser 6 entrevistes grupals 

realitzades al llarg de les dues jornades. Els grups van estar dividits per sectors als quals pertanyen i cada 

grup va parlar i debatre al voltant d'unes temàtiques prefixades. Aquestes entrevistes han estat la primera 

aproximació al projecte del POUM per part dels agents socials i administratius. 

Dins d'aquesta acció participativa van participar 7 persones de les àrees d'alcaldia i urbanisme, 18 

representants de les àrees tècniques d'urbanisme, medi ambient, mobilitat i serveis socials, 7 representant 

dels grups polítics presents al ple municipal i 14 persones representant a 10 entitats del municipi (culturals, 

empresarials, gènere, esport, medi ambient, sindicats, educatives). 

Les temàtiques tractades han estat d'allò més diverses, totes al voltant de la percepció dels agents 

participants pel que fa a la ciutat i el seu futur. Concretament s'han debatut aspectes relacionats amb les 

problemàtiques i necessitats de futur de Mollet, els espais no urbanitzables, la mobilitat, el comerç, espais 

de producció, equipament i espais públics, entre d'altres. 

Amb tot el material arreplegat es realitzarà una anàlisi que ens mostri una visió qualitativa del diagnòstic 

inicial del municipi, la qual servirà de base per a les properes accions programades dins el procés 

participatiu, de les que anirem informant amb suficient antelació. 

 

FACEBOOK 

Les accions ciutadanes del #PoumdMollet ja estan en marxa. Després de dues sessions d’informació i debat 

amb els òrgans de participació municipal, s’han dut a terme entrevistes amb els agents socials de #Mollet.  

Més informació sobre el procés a https://www.molletvalles.cat/continguts/serveis-a-mollet/urbanisme-i-

activitats/pla-dordenacio-urbanistica-municipal/ 

 

TWITTER 

En marxa les accions participatives per a la redacció del #PoumdMollet. Seguim dialogant amb els òrgans de 

participació municipal i agents socials de #Mollet. Informa’t de tot a 

https://www.molletvalles.cat/continguts/serveis-a-mollet/urbanisme-i-activitats/pla-dordenacio-

urbanistica-municipal/ 

 

-Reunió del Consell Consultiu Ciutadà. 23/07/2019 

 

Redacció de textos per a enviar per correu als membres del Consell Consultiu Ciutadà. Gestió de la 

convocatòria del Consell consultiu ciutadà. Redacció del post a la web i xarxes socials. 

 

Materials: correu convocatòria 

Benvolgut / benvolguda. 

Com a membres del Consell Consultiu Ciutadà del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), us 

convoquem a la tercera reunió que tindrà lloc el dimarts 23 de juliol a les 19:30 h. al Mollet HUB, Avinguda 

de Jaume I, núm. 32.  

Aquesta reunió serà important, ja que s'exposaran les conclusions del treball d'anàlisi i diagnosi que ha portat 

a terme l'equip redactor. Es tractaran una amplitud de temàtiques, com les següents: 

 Els sistemes d'assentaments, les infraestructures de la mobilitat, el sistema d'espais lliures i 

d'equipaments. 

 El context demogràfic i la capacitat de llars i llocs de feina. 

 Els usos del sòl i teixits urbans. 

 El patrimoni. 

 L'economia del municipi. 

Us preguem la confirmació d'assistència responent a aquest correu. 

 

Post a la web de les entrevistes 
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Materials: kit comunicació posterior 

 

POST PER AL WEB 

Dimarts 23 de juliol es va celebrar el tercer encontre del Consell Consultiu de Ciutat que participa en el 

projecte de redacció del POUM de Mollet. Aquest Consell és una eina de seguiment dels treballs que va 

desenvolupant l'equip tècnic del POUM i està conformada pel consell de ciutat, les comissions del Pla 

estratègic i altres entitats de la ciutat que han mostrat interès en participar. A l'acte van assistir un total de 

19 representants de comissions i entitats així com tres tècnics de l'Ajuntament de Mollet i part de l’equip 

redactor del POUM. 

Aquest cop, la temàtica que es va tractar a l'acte es va centrar en l'exposició de les conclusions del treball 

d'anàlisi i diagnosi que ha portat a terme l'equip redactor fins ara. Sebastià Jornet, director del POUM, va 

presentar aquest document d'anàlisi i diagnosi on queden recollides totes les dades estudiades fins al 

moment. La presentació es va dividir en deu gran temes: l'encaix territorial, el terme municipal, l'estudi del 

medi, el planejament urbanístic, els sistemes generals, la població i llars, l'estructura de la propietat, els 

usos del sòl i teixits urbans, el patrimoni i per acabar l'anàlisi econòmica. 

Cadascuna de les temàtiques va ser comentada destacant les característiques més importants, remarcant les 

conclusions a les quals es pot arribar i els indicadors de la diagnosi que permeten interpretar les dades. Totes 

aquestes conclusions a què s'està arribant formen un recull de qüestions que s'hauran de considerar per la 

redacció del POUM, ja que ajudaran al planejament urbanístic de la ciutat per reforçar o millorar tots els 

àmbits d'actuació. 

De tots els indicadors i dades exposades cal destacar la què fa referència a la mobilitat interna del municipi. 

Dins la mobilitat total a Mollet, un 76,9% es produeix a peu o en bicicleta. A la sessió es va remarcar que és 

un número força elevat en comparació a altres municipis similars i que és molt positiu per Mollet. Suposa un 

bon exemple de com l'anàlisi i diagnosi dels aspectes més importants de la ciutat poden ajudar a entendre 

millor les necessitats i fortaleses amb què cal treballar per completar la redacció del POUM. 

Les noves accions participatives per a tots els ciutadans i ciutadanes que contempla aquest procés es 

realitzaran de cara l'octubre de 2019 i es farà pública la convocatòria amb suficient antelació. 

Per part de tots els membres que treballen a aquest projecte, agraïm l'assistència, la informació rebuda amb 

les aportacions i, sobretot, la constància de seguiment de totes i tots. 

 

FACEBOOK I TWITTER 

Tercera sessió de treball del Consell Consultiu de Ciutat que treballa amb la redacció del #POUMdMollet. Vols 

saber com quins temes s’estan tractant? Tota la info a la web (LINK WEB) #Mollet 

 

EMAIL AGRAIMENT ASSISTENTS 

Estimats / estimades: 

Una vegada més, volem agrair la vostra assistència i participació en la reunió del Consell Consultiu la 

setmana passada. Per part de l'Ajuntament de Mollet i de tot l'equip redactor del POUM estem molt satisfets 

tant de la col·laboració com del nivell d’implicació que esteu mostrant amb aquest projecte tan important.  

Podeu consultar la crònica de la tercera reunió del Consell Consultiu al web LINK POST. 

Després del mes d’Agost tornarem a convocar noves accions participatives de les quals us avisarem amb 

suficient antelació. 

Gràcies de nou i bon estiu. 

 

-Acció a la Plaça Major + Passejada de diagnosi. 4/10/2019 

Redacció de text per a la web de l’Ajuntament de Mollet, redacció de textos per a les xarxes socials 

Facebook i Instagram, creació i gestió del formulari d’inscripció online per a aquesta acció i creació del codi 

QR per a accedir al formulari, actualització de la base de dades, redacció del text i enviament del correu de 

convocatòria. 

 

Materials 

 

POST WEB 

L'1 d'octubre el procés de participació que acompanya la redacció del POUM de Mollet sortirà al carrer per tal 

d'informar la ciutadania de primera mà. L’equip responsable de les accions del programa de participació 

ciutadana estarà a la plaça Major, davant de la porta d’entrada de l’Ajuntament per a resoldre dubtes i 

Post a la web de la trobada del Consell consultiu  
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oferir una visió general del projecte i de totes les accions que s'han fet fins ara. S’oferirà tanmateix tota la 

de començar la redacció del document d’avanç. 

D’aquestes últimes accions la primera serà una passejada de diagnosi el pròxim 4 d'octubre a les 18:00h. 

L'objectiu d’aquesta serà establir un catàleg d'oportunitats i problemàtiques vinculades a espais concrets del 

municipi i que siguin d’utilitat per a definir estratègies generals per al procés d'ordenació urbana. A la 

passejada, que sortirà des de la plaça Major, hi assistiran membres de l'equip tècnic del POUM que 

s'encarregaran d'arreplegar totes les aportacions ciutadanes. La participació és oberta i requereix inscripció 

prèvia des d’aquest enllaç: https://forms.gle/Eda9qCBHe2GyiREEA 

L'última de les accions que contempla aquest procés és la realització d'un taller de treball col·laboratiu, 

previst per al 18 d'octubre a la tarda, pendent de concreció del lloc. L'objectiu d'aquest taller és definir un 

mapatge d’espais a tenir en compte dintre de la futura planificació del municipi i aconseguir propostes 

ciutadanes concretes per a actuar a cada tipus d'espais urbans que contempla el pla. Aquest taller estarà 

obert a tota la ciutadania que vulgui col·laborar i serà la darrera acció participativa prevista per al POUM de 

Mollet a la fase de redacció de l’Avanç. La inscripció per a aquest taller s’ha de realitzar a aquest enllaç: 

https://forms.gle/zQvZ4JAkhP226zwe9 

Esperem contar amb la vostra participació a aquestes accions que tancaran el procés participatiu que s’ha 

dut a terme des de principis d’any. 

 

TEXT CORREU CONVOCATÒRIA 

Estimats / estimades: 

Com a col·laboradors i col·laboradores de les activitats participatives que han acompanyat la redacció del 

POUM en aquests mesos volem informar-vos de les pròximes accions que tindran lloc a principis d'octubre i 

que posaran el punt final a aquest procés de què heu format part. 

L'1 d'octubre traurem el procés al carrer per tal d'informar la ciutadania de primera mà. Estarem al a la plaça 

Major, per a resoldre dubtes i oferir una visió general del projecte i de totes les accions que s'han fet fins 

ara. També oferirem informació de les pròximes accions previstes i que suposaran el tancament del procés 

participatiu abans de començar la redacció del document final. 

Aquestes últimes accions estan formades per una passejada de diagnosi el pròxim 4 d'octubre a les 18:00h. 

L'objectiu és establir un catàleg d'oportunitats i problemàtiques vinculades a espais concrets del municipi i 

que ens serveixen per a definir estratègies generals per al procés d'ordenació urbana. A la passejada, que 

sortirà des de la plaça Major, hi assistiran membres de l'equip tècnic del POUM que s'encarregaran 

d'arreplegar totes les aportacions ciutadanes. La participació ciutadana és oberta i requereix inscripció 

prèvia. 

L'última de les accions que contempla aquest procés és la realització d'un taller de treball ciutadà, previst 

per al 18 d'octubre a la tarda, pendent de concreció del lloc. L'objectiu d'aquest taller és aconseguir 

propostes ciutadanes concretes per a actuar a cada tipus d'espais urbans que contempla el pla. Aquest taller 

estarà obert a tota la ciutadania amb inscripció prèvia necessària i serà la darrera acció participativa 

prevista per al POUM de Mollet. 

Us convidem a assistir a totes les accions i seguir participant en la recta final del projecte. 

Trobareu l’enllaç per inscriure-us a les activitats a aquesta pàgina de l’ajuntament. 

Salutacions. 

Equip redactor del POUM 

 

TWITTER 

Gent de #Mollet: l’1 d’octubre a les XX estarem al mercat amb un punt d’informació del procés participatiu 

del #POUMdMollet i convocar-vos a les pròximes accions. Assabenta’t de tot a (LINK POST). 

 

FACEBOOK 

El pròxim 1 d’octubre el procés participatiu que acompanya el #POUMdMollet surt al carrer per a contar-te 

els nous avanços. Acosta’t al mercat a partir de les XX i descobreix els avanços que ja s’han dut a terme i les 

properes accions previstes: passejada de diagnosi per la ciutat el 4 d’octubre i taller de treball ciutadà el 18 

d’octubre.  

 

INSTRAGRAM 

L’1 d’octubre a les 10:00h estarem al mercat amb un punt d’informació del procés participatiu del 

#POUMdMollet i convocar-vos a les pròximes accions. Assabenta’t de tot a (LINK POST). #Mollet 

 

 

Post a la web de la passejada 
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CODI QR 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Taller de treball. 23/10/2019 

Redacció del post per a la web amb crònica de la passejada i convocatòria per al taller de treball, creació i 

gestió del formulari online a Google Forms per a la inscripció a aquest taller. Redacció i enviament del 

correu de convocatòria. Cal dir, que per qüestions tècniques externes, la data del taller es va modificar 

modificació i es va realitzar una nova convocatòria. Posterior redacció de textos per a la pàgina web de 

l’Ajuntament de Mollet incloent fotos del taller i enviament del correu d’agraïment a tots i totes les 

assistents. 

 

Materials: kit comunicació previ 

 

POST PER A LA WEB  

El pròxim dimecres 23 d'octubre a les 18h al Museu Abellò les activitats participatives que acompanyen la 

redacció del POUM de Mollet continuen amb la celebració del taller de treball per a la ciutadania. 

El taller tindrà una durada aproximada de 3 hores i se centrarà a reflexionar i trobar propostes concretes per 

a aquestes àrees temàtiques: 

• Espais lliures i equipaments. 

• Habitatge. 

• Espais ambientals i no urbanitzable. 

• Patrimoni. 

• Mobilitat. 

• Comerç/indústria. 

L'assistència al taller requereix inscripció prèvia mitjançant aquest 

formulari:https://forms.gle/Eda9qCBHe2GyiREEA 

Aquesta serà la darrera acció participativa contemplada dins de la redacció de l'Avanç del Pla d'Ordenació 

Urbana Municipal de Mollet del Vallès abans de començar amb la redacció definitiva del document per la 

seva aprovació inicial. 

 

MAIL RECORDATORI DE CONVOCATÒRIA PER AL TALLER 23/10/19- ENVIAT 22/10/19 

Estimats / estimades: 

Et recordem que demà dimecres 23 d'octubre a les 18h al Museu Abellò tindrà lloc el taller de treball dins de 

la redacció de l’Avanç del Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Mollet del Vallès. 

El taller tindrà una durada aproximada de 3 hores i se centrarà a reflexionar i trobar propostes concretes per 

a aquestes àrees temàtiques: 

 Espais lliures i equipaments. 

 Habitatge. 

 Espais ambientals i no urbanitzable. 

 Patrimoni. 

 Mobilitat. 

 Comerç/indústria. 

Si encara no ho has fet, pots fer la inscripció prèvia mitjançant aquest formulari: 

https://forms.gle/Eda9qCBHe2GyiREEA 

Tornem a agrair-te la participació en aquest procés i t'animem a col·laborar en aquesta última activitat. 
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Salutacions. 

Equip redactor del POUM 

 

Materials: kit comunicació posterior 

 

POST PER A LA WEB  

La darrera acció participativa contemplada dins el procés de redacció de l’Avanç del POUM de Mollet va tenir 

lloc el passat dimecres 23 d'octubre amb molt bons resultats. Aquesta acció va constar d'un taller de treball 

obert a tota la ciutadania i va suposar el fi de les activitats participatives que s'han estat realitzant des del 

mes de febrer d'aquest any. 

Aquest taller de treball va tenir lloc al museu Abelló a les 18.00 de la vesprada i va durar dues hores i mitja 

aproximadament. Hi van assistir uns 20 ciutadans i ciutadanes de Mollet que van aconseguir esclarir 

problemàtiques urbanes amb què es troba Mollet i van trobar propostes concretes per a aquests problemes. 

El taller va començar realitzant un recorregut de totes les activitats desenvolupades fins ara dins el procés 

d'avanç de la redacció del Poum i explicant els assistents en què ha consistit cadascuna d'aquestes activitats. 

Posteriorment va començar el treball ciutadà. 

Per organitzar el taller es va dividir les diverses temàtiques a tractar en taules de treball. Aquestes 

temàtiques engloben els espais lliures i equipaments, l'habitatge, els espais ambientals i no urbanitzables, el 

patrimoni, la mobilitat i el comerç/indústria. 

Com dèiem, cada taula va tenir la seva pròpia temàtica i els participants, dividits en grups, van anar 

recorrent cadascuna de les taules per tal de tractar tots els temes plantejats. D'aquesta manera es va 

aconseguir obtenir una anàlisi i unes propostes de solució per a totes aquestes temàtiques. 

Cal destacar el bon funcionament del taller ciutadà i la implicació activa de totes i tots els col·laboradors 

que hi van participar. L'equip redactor del POUM destaca l'àmplia aportació de propostes arreplegada al 

taller i la qualitat de totes les aportacions fetes per la ciutadania en aquesta i les anteriors accions Aquesta 

ha estat una acció participativa contemplada dins de la fase de redacció de l'Avanç del Pla d'Ordenació 

Urbana Municipal de Mollet del Vallès.  

 

MAIL AGRAIMENT ASSITÈNCIA AL TALLER 

Estimats / estimades: 

Volem agrair-te la teva participació en el taller de treball el passat dimecres 23 d'octubre. Va estar una 

sessió molt profitosa on es va aconseguir uns molt bons resultats participatius en format d’anàlisi de la 

situació urbana de Mollet i de propostes per a millorar cadascuna de les temàtiques que vam tractar. Ara 

estem treballant amb tota la informació que veu aportar i, més endavant, us farem arribar el document de la 

sessió.  

Agraïm a totes les persones que ens han acompanyat al llarg d’aquest procés i han sumat tant a la futura 

millora Mollet. 

Aquesta ha estat una acció participativa contemplada dins de la fase de redacció de l'Avanç del Pla 

d'Ordenació Urbana Municipal de Mollet del Vallès.  

Gràcies per tot. 

Equip redactor del POUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post a la web del taller de treball 
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-Informació generada 

Amb la voluntat de fer transparent el procés de participació i de facilitar la informació als ciutadants i 

ciutadanes, s’ha creat un apartat a l’espai digital del POUM on es pot localitzar la següent informació que 

s’ha generat durant la redacció del POUM:  

 

Documents relacionats (29 de gener de 2019) 

         Presentació del procés de redacció del POUM 

Documents relacionats (26 de febrer 2019) 

Anàlisi urbanístic (5.2 MB) - pdf 

Anàlisi cultural (5.4 MB) - pdf 

Anàlisi social (359 KB) - pdf 

Documents relacionats (26 de març de 2019) 

 Estudi de Mobilitat (5 MB) - pdf 

 Bases Econòmiques (855 KB) - pdf 

 Estudi del Medi (8.1 MB) - pdf 

Documents relacionats (23 de juliol de 2019) 

 Prediagnosi (7 MB) - pdf 

Presentació Programa de participació del POUM 

 
  

Apartat de la web on hi ha penjada la informació del POUM 
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1.7. ANNEXES 

A continuació s’adjunten els següents documents vinculats al procés participatiu del POUM: 

1. Programa de Participació Ciutadana (PPC). És el document on s’exposen tots els aspectes relatius 

a la participació que ha d’acompanyar, la redacció del POUM. Serà, per tant, el document de 

referència on trobar la filosofia de l’actuació participativa i les eines i formes de participar que dona 

el procés.  

2. Informació generada. Presentacions referents a l’anàlisi i diagnosi dels diferents aspectes tractats 

durant la fase d’el·laboració de l’Avanç de Pla i que varen ser compartits amb les diferents instàncies 

(Comissió tècnica del POUM; Comissió institucional del POUM; Consell consultiu del POUM) i que poden 

ser consultades a la web del POUM: 

- Presentació pública del procés de redacció del POUM i les seves activitats de participació 

ciutadana. 29 de gener de 2019. 

- Anàlisi urbanística, social i cultural. 26 de febrer de 2019. 

- Estudi de mobilitat. Bases per a la sostenibilitat econòmica i financera. Estudi del medi. 26 de 

març de 2019. 

- Anàlisi i diagnosi urbanística. 23 de juliol de 2019. 
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1.7.1. Programa de Participació Ciutadana (PPC) 
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7.1.2. Informació generada 
 










































