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1 INTRODUCCIÓ

L’objectiu fonamental del Programa de Participació Ciutadana és el d’impulsar i ordenar la
participació de la ciutadania en el procés d’elaboració del POUM, afavorint el diàleg i els debats
necessaris entre tots els agents socials que conformin els criteris orientadors del nou pla atenent el
model i opció predefinits per l’Ajuntament.
La participació ciutadana en el procés de la redacció del planejament, està regulada en el Text
refós Llei d’urbanisme, DL 1/2010 i posterior modificació 3/2012 de 22 de febrer, i en el seu
reglament, Decret 305/2006. En l’art. 8.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme es diu: “Es garanteixen i
s’han de fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans en els
processos urbanístics de planejament i de gestió.” L’art. 22.1 del reglament determina: “Per facilitar
la participació en el procés de formulació dels instruments de planejament urbanístic,
l’administració competent pot aprovar el corresponent programa de participació ciutadana,
d’acord amb el que estableix l’article 105 d’aquest Reglament. Dit article 105 del Reglament fixa
que “l’aprovació i publicació del programa de participació ciutadana es obligatòria en el cas de
formulació o revisió del pla d’ordenació urbanística municipal, i es pot acordar prèviament o
simultàniament a la publicació de l’avanç del pla”.
Les finalitats del programa de participació ciutadana són: “expressar les mesures i actuacions
previstes per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i contingut dels treballs
de planejament, com la formulació d’allegacions, suggeriments o propostes alternatives en el
marc del tràmit d’informació pública” (art. 22.2 del reglament).
Aquest Programa de Participació Ciutadana conté les mesures i les actuacions previstes per tal de
garantir la difusió de la informació i la participació, atès que l’Ajuntament de la Pobla de Lillet
considera necessari posar especial èmfasi en la necessitat de definir les polítiques públiques - de
forma conjunta i consensuada amb el major espectre de població possible- i, en concret, el
planejament integral i estratègic del territori, amb la participació dels ciutadans i ciutadanes, més
les associacions i diferents collectius sectorials.
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2 DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

2.1 FASE 1: D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
En primer lloc, es va crear una marca i un logotip que identifiqués les actuacions de comunicació,
participació, i les conclusions referents al POUM de La Pobla de Lillet.

L’Ajuntament de La Pobla de Lillet utilitza tots els mitjans de comunicació que té al seu abast per a
difondre a tota la ciutadania la informació sobre el POUM. Es crea una adreça de correu electrònic
específica per recollir els suggeriments i les propostes, i es posa a disposició el Registre General de
l’Ajuntament per adreçar els suggeriments i propostes.
2.2 FASE 2: FASE DE PARTICIPACIÓ A L’AVANÇ DEL POUM
Aquesta fase de participació va començar un cop va estar redactat els document d’anàlisi i
d’intencions per part de l’equip redactor. En data 21 de desembre de 2012 es va aprovar per
acord de ple municipal, l’avanç de planejament del POUM de la Pobla de Lillet i aquest document
de Programa de participació ciutadana.
2.2.1 DEBAT CIUTADÀ I METODOLOGIA
Es van organitzar sessions de debat o grups de discussió amb l’objectiu de facilitar una participació
oberta i plural, i promoure la participació de la ciutadania. Es van desenvolupar unes sessions de
participació en què s’impulsarà el debat i la reflexió al voltant dels grans eixos temàtics, per tal que
els ciutadans puguin posar de manifest els seus suggeriments i les seves propostes. S’elaborarà un
sistema d’avaluació de les actuacions realitzades.
La participació i el debat ciutadà es canalitzarà a través de cinc tallers de participació amb la
presència dels tècnics i els següents grans eixos temàtics:

1. Taller 0: Jornada informativa del POUM de La Pobla de Lillet.
-

Introducció pedagògica: què es un POUM.

-

Presentació dels documents d’anàlisis i diagnosis.

-

Exposició de les possibles criteris i alternatives pel municipi.

-

Comunicació i explicació de procés de participació ciutadana.
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-

Precs i preguntes.

2. Taller 1: Territori i model de poble.
-

Encaix territorial: la relació del municipi amb l’entorn.

-

El sòl no urbanitzable: medi ambient, paisatge i sostenibilitat.

-

Infraestructures de mobilitat.

-

Patrimoni històric i cultural.

3. Taller 2-4: Espai públic vs privat: usos i desenvolupaments per nuclis de població.
-

El sòl urbà.

-

Equipaments i espai públic.

-

Habitatge i usos.

-

Desenvolupament econòmic local.

4. Taller 5: Jornada de retorn.
-

Resum dels suggeriments i aportacions fetes durant els tallers de participació ciutadana.

-

Presentació i exposició de les conclusions.

Les dates dels tallers es concreten amb l’Ajuntament i l’equip redactor. Aquest calendari es va fer
públic a través dels mitjans de comunicació que l’ajuntament té al seu abast. Els resultats i
conclusions d'aquest procés s'incorporaran al document del POUM.
2.2.2 OFICINA DEL POUM
Installació d’una Oficina del POUM de La Pobla de Lillet a les dependències municipals, que
funcioni com a centre d’informació i difusió del procés. Durant aquesta fase en l'oficina del POUM
el personal de l'equip redactor estarà a la disposició dels ciutadans per a ajudar en qualsevol dubte
o pregunta. En ella es podrà consultar tota la informació de l'avanç de POUM, així com deixar-se
comentaris i suggeriments.
2.3 FASE 3: FASE DE PARTICIPACIÓ A L’APROVACIÓ INICIAL DEL POUM
L’equip redactor lliurarà a l’Ajuntament el document del POUM de La Pobla de Lillet per la seva
aprovació inicial, i una vegada aprovat i publicat, es portaran a terme les següents actuacions:
1. Jornada de presentació pública de l’aprovació inicial del POUM.
Preparació d’una presentació del pla de manera divulgativa i entenedora per a facilitar la fase
d’allegacions a aquesta aprovació inicial.

7

Programa de participación ciutadana

Aprovació Inicial

2. Període d'exposició pública i allegacions.
Després de l’aprovació inicial, els documents del Pla, romandran sotmesos a informació pública
i a una fase d’allegacions, pel termini legalment establert o superior, si l’ajuntament ho
considera oportú.
2.4 FASE 4: FASE DE PARTICIPACIÓ POSTERIOR A L’APROVACIÓ INICIAL DEL POUM
Quan finalitzi el període d’exposició pública es desenvoluparan les següents actuacions:
1. Es donarà resposta individualitzada a les allegacions presentades a partir de l’informe
tècnic elaborat per l’equip redactor, la resolució municipal i les modificacions derivades
de l’allegació, si s’escau.
2. L’informe de les allegacions i la resolució municipal, així com els informes sectorials i les
modificacions derivades d’uns i altres s’inclouran com a document del Pla, que serà
públic i podrà ser consultat en la fase posterior a l’aprovació provisional.
3. L’Ajuntament informarà als ciutadans i ciutadanes del municipi de l’aprovació
provisional del POUM utilitzant els mitjans abans esmentats i qualsevol altre mitjà que
garanteixi una difusió general dels acords presos.

Posteriorment a l’aprovació provisional, l’Ajuntament informarà de l’estat de tramitació del Pla, així
com, si s’escau, de les modificacions derivades de la tramitació, sempre que no constitueixin
modificacions substancials que serien objecte d’una segona informació pública d’acord amb les
determinacions de l’article 83 i 90.3 de la Llei d’Urbanisme i l’article 5 del reglament.
Un cop aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el POUM
resultant de tot aquest procés serà digitalitzat en un Cd-Rom, que permeti l’accés estructurat a tota
la informació gràfica i escrita del POUM, per facilitar-ne el seu coneixement als ciutadans i
ciutadanes i a les institucions i entitats públiques i privades interessades.
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PROCÉS TÈCNIC

PROCÉS PARTICIPATIU

Avanç del POUM

Presentació de l’avanç

Redacció del POUM

Tallers de participació

Aprovació inicial

Exposició pública

Aprovació provisional

Procés d’allegacions

APROVACIÓ DEFINITIVA
Bústia de recollida de suggeriments, pàgina web
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3 AGENDA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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NOVEMBRE 2012
29

19:00 fins a les 21:00
TALLER 0: Jornada informativa del POUM de la Pobla de Lillet
- Comunicació i explicació de procés de participació ciutadana.
- Introducció pedagògica: què es un POUM.
- Presentació dels documents d'anàlisis i diagnosis.
- Exposició dels possibles criteris i alternatives per La Pobla de Lillet.
- Repartiment de les enquestes i explicació dels blocs temàtics
- Precs i preguntes

DESEMBRE 2012
4

19:00 fins a les 21:00
TALLERDE PARTICIPACIÓ 1: Debat sobre els blocs temàtics
- Debat en grups dels diferents blocs temàtics
- Exposició de les conclusions de cada grup

13 19:00 fins a les 21:00

TALLER DE PARTICIPACIÓ 2: Jornada de retorn i conclusions
- Resum dels suggeriments i aportacions fetes durant els tallers de
participació ciutadana
- Presentació i exposició de les conclusions.
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4 DESCRIPCIÓ DE LA FASE PRÈVIA A L’AVANÇ

Sessió-1 Informativa
La sala del pensionista va acollir el dia 29 de novembre del 2012 una sessió informativa per donar a
conèixer els treballs del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que duu a terme
l’Ajuntament i el procés de participació vilatana que ha organitzat per recollir les propostes i
suggeriments dels vilatans, les entitats, les associacions, els comerços i tots els col.lectius interessats.
En aquesta ses s ió es va explicar la organització dels diferents tallers , duts a terme el s dies 4 i 13 de
desembre, a les 19 de la tarda al club del pensionista.
Es va explicar com s ’havien de fer les inscripcions al s taller s i es va informar que per les persones
que no poguessin assistir als tallers podrien ompli r una enquesta que recollia les mateixes qüestions
plantejades en els tallers . Per accedir a fer aquesta enquesta es podia fer o bé via web,
descarregant - la de la pàgina de l ’ajuntament , o es recollia en mà al mateix ajuntament. Cal des
tacar que, l ’ajuntament la va enviar , juntament amb el díptic a diferents entitats
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Finalment es van explicar els objectius generals o línies estratègiques principals escollides per la
redacció de l’Avançpla
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Sessió-2 Tallers de participació dia 4/12/2012
Participants de la sessió:
-

Albert Torres

-

Josep Bover

-

Jordi Puig

-

Ma Carme Rosell

-

Alfonso Sanz

-

Eduard Pujals

-

Joanjo Penas Carseca

-

Manel Tomàs Casanova

-

Josep Salvador Casals Pons

-

Laura Casals Casals

-

Francisco Camacho Montill

-

Salvador Vaquer Morebo

-

Josep Casals Casanova

-

Luis Roldán Timonet

Es van fer 4 grups repartits en dos taules. Durant 1:30h cada grup va debatre en privat cadascun
dels temes i l’equip redactor així com el personal de l’ajuntament anaven passant per resoldre els
dubtes que poguessin sorgir.
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Les conclusions d’aquest taller van ser les següents:
1- ENCAIX TERRITORIAL : la relació del municipi amb l’entorn
1. Quina és la imatge que us agradaria que La Pobla projectés als visitants?
-

Imatge d’un poblet de muntanya

-

Net i endreçat,alegre (amb més verd, flors i llum, evitant els murs de ciment)

-

Ben indicat - senyalitzacions

2. Quins són o podrien ser els valors diferenciadors de La Pobla en el seu àmbit territorial?
-

Situació geogràfica

-

El paisatge : la flora i la fauna

-

La història des del modernisme, romànic i el passat industrial
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2- PAISATGE URBÀ I RURAL
3. Destaqueu tres racons del municipi des del punt de vista paisatgístic.
-

El Catllaràs, el mirador del Roc de la Lluna, Font del Pla, camí ral i el monestir

4. Quins aspectes del sòl rústic consideres que s’haurien de potenciar o limitar?
-

Horts i pastures al voltant del poble

-

Mirar de preservar l’espai de sota Cal Barnola que diuen que hi havia hagut una
església

-

Cataloga les masies antigues del nucli de la població . Cal martinet, La Plana , Cal Xero,
cal Barnola.

3- INFRAESTRUCTURES D’ACCÉS I VIALS
5. Quina opinió us mereixen els els mitjans de transport ?
-

Molt deficitari

6. Creieu que cal millorar l’accessibilitat al municipi? Com i per on?
-

Si. Fer un pont que connecti els dos aparcaments

-

En el primer pont els camions no giren – millorar l’accessibilitat

-

Possibilitat de passeig peatonal des de l’escorxador

-

Accés a les Coromines : que hi hagi el pendent mínim possible (nevades, glaçades),
que estigui integrat en el paisatge

-

Accés al barri de la Plana/Comafiguera per la ploaça Fort : dificultat per entrar en
cotxe

-

Zona de Cal Xaró

-

Pont des de Cal Pujol

-

Accés a la zona industrial de Cal barral des de la carretera a Castellar de n’Hug.

7. Quina opinió us mereix la xarxa interna de carrers del municipi i en concret del vostre
barri?
-

Deficitària. No preveure els carrers de les Coromines en el mateix nivell (problemes
perque llavors aparquen davant i no deixen espai per passar)

-

Hi ha molts punts en els que no es pot girar i no pot passar un camió (carrer Vell,..)

-

Que els carrers nous tinguin dos carrils i aparcament

-

Fer connexions peatonals entre el nucli de població i l’estació de ferrocarril, per així
poder anar a peu, fent un passeig.
a.- Un recorregut podria passar per la fabrica de cal costa i fer una passarella per el
riu per passar per la Caseta.
b.- Un altre recorregut pot ser des de la zona del Regatell cap a la zona de l’heliport
, fins a la zona de la Caseta i cap a l’Estació.( Font de Miranda)

-

Fer ponts o passarelles per travessar el riu a la zona del Ajuntament, Regatell i
Escorxador fins a la carretera, per millorar accessibilitat al poble.

-

Mirar d’ajustar les parcelles de la urbanització del firal amb els carrers, que no estan
ben plantejades en la urbanització.
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8. En quins espais no s’hauria de permetre aparcar? O a l’inrevés, on s’haurien de localitzar
nous espais d’aparcaments?
-

No s’hauria d’aparcar a la plaça del Fort ni al carrer Pontarró

-

A les Coromines, en els carrers interiors no s’hauria de poder aparcar ni en la pujada de
St Antoni

-

Al carrer Cerdanya cantonada Àngel Guimerà, al Callissa cantonada c/ de la Nou

-

Els containers de la residència treuen visibilitat

-

S’han de fer espais d’aparcament al nucli de població :
a.- Al costat de la parada de l’estació del ferrocarril de l’avinguda Carrilet.
b.- A la zona de l’escorxador i Regatell.
c.- A la zona de Cal Xero hi ha molt espai, però es privat.
d.- Fer aparcament prop dels jardins Artigas.

-

A la zona de les Coromines s’ha de fer un vial nou d’accés i molt aparcament a
ambdós costats

4- DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL : ACTIVITAT PRODUCTIVA I LÚDICA
9. Quin tipus d’activitats econòmiques considereu ideal per a La Pobla?
-

Noves activitats relacionades amb el turisme

-

Aprofitar els salts d’aigua per muntar noves indústries

-

Aprofitar el tema forestal per noves activitats sostenibles com la biomassa

-

Indústria elaboració artesanal embotits, pastisseria

-

Professionals liberals, espais nous (artistes, escriptors, fotògraf...)

-

Activitats relacionades amb el turisme i la Natura

10. Quin tipus de comerç o serveis trobeu a faltar a la Pobla?
-

Falta gent jove

-

Correus no té local propi

11. Quines activitats són especialment molestes o s’haurien de localitzar en un lloc diferent a
l’actual?
-

Els estants del mercat haurien de netejar-se el seu propi tros

-

Vehicles del mercat no haurien d’aparcar al mercat

-

Colilles i ampolles fora dels locals públics ----botellón

12. Què us agradaria poder fer a La Pobla que ara no feu?
-

Activitats relacionades amb la Natura : btt, senderisme, ciclisme, rutes per tot tipus de
públic, millor condicionades amb espais de lleure

-

Millorar camins que no es tingui que passar per la carretera

5- L’ESTRUCTURA URBANA
13. Hauria de créixer el poble? Com i cap a on?
-

No

14. S’ha de mantenir i protegir el caràcter del casc antic? Quines mesures de protecció
creieu que s’haurien de prendre?
-

Mantenir les eixides i tot allò característic

18

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

-

Conservar alçades, finestres i mides

15. Com han de ser les noves edificacions?
-

Com les de l’entorn

-

Que no desentonin amb les existents

EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC
16. Trobeu a faltar algun equipament a La Pobla? I algún espai lliure (parc, plaça, jardins...)?
-

Un parc infantil

-

Potenciar els recorreguts a peu en general. Un passeig més estructurat

17. Com es podria millorar el conjunt de places, jardins, parcs? Caldria que n’hi haguèssin
més? A on?
-

Millorar el lloc on hi havien les cases dels mestres

-

Zona del Pal

-

S’ha de millorar l’espai de la resclosa del riu Llobregat , i també netejar-la.

-

Millorar en general l’aspecte del riu per el pas de la població.

HABITATGE I USOS
18. Quin tipus d’oferta residencial manca al poble?
-

Turisme rural

19. Quina opinió us mereixen els habitatges existents al poble?
-

Cal rehabilitar les cases del centre

20. Quin altre tipus d’usos, diferents a l’habitatge, seria interessant fomentar?
-

Flexibilitzar usos sempre i quan no siguin molestos

Sessió-3 Tallers de conclusions dia 13/12/2012
En aquesta sessió es van exposar totes les conclusions de l’anterior sessió així com de les enquestes
presentades.
En total es van presentar 11 enquestes a l’ajuntament. Les respostes d’aquestes van ser les
següents:
1- ENCAIX TERRITORIAL : la relació del municipi amb l’entorn
1. Quina és la imatge que us agradaria que La Pobla projectés als visitants?
-

Més acollidor i que donessin ganes de parar i passejar

-

Imatge de serietat i de tenir clars els objectius i assolir-los

-

Poble acollidor de muntanya

-

Net, endreçat,alegre. Més integrat en el paisatge
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-

Net i polit, que es preocupi de la seva història i les problemàtiques dels seus veïns.
Centrat en el turisme i l’economia del poble

-

Valoració del patrimoni natural i artístic, del llegat arqueològic industrial, dels serveis i
l’acolliment dels vilatans i visitants : masies, població nucli antic, romànic, monestir,
ponts vells, jardins Gaudí, carrilet del ciment, Asland, fàbriques tèxtils, hostals i bars,
escacs, festa del bolet, pessebre vivent, itineraris i excursions.....

-

Pobles turístic

-

Un poble actiu

2. Quins són o podrien ser els valors diferneciadors de La Pobla en el seu àmbit territorial?
-

La Natura, el patrimoni cultural i els seus productes alimentaris

-

Natura, gaudi, història

-

Paisatge i història. Recuperar la tradició industrial

-

La fauna i la flora característiques del Catllaràs

-

La Natura i totes les seves variants, la història i el turisme de muntanya i tots els esports
vinculats al nostre entorn. Els productes de la terra, ja siguin d’alimentació o altres serveis

-

Un marc incomparable entre l’espai natural, medieval, industrial i humà.

-

La vida rural, el paisatge i les muntanyes

2- PAISATGE URBÀ I RURAL
3. Destaqueu tres racons del municipi des del punt de vista paisatgístic.
-

Falgars, monestir i el pont vell

-

Pont vell, Falgars, El Catllaràs

-

Pont vell, Ventaiola , els jardins Artigas

-

Pont vell, el mirador del Roc de la lluna i les sequoies de Ventaiola

-

Monestir, pont vell i els jardins Artigas

-

El Catllaràs, casc antic i jardins Artigas

-

Mont Catllaràs-Vallfogona, mirador, Falgàs, font de la Magnèsia

4. Quins aspectes del sòl rústic consideres que s’haurien de potenciar o limitar?
-

Potenciar el turisme rural i limitar l’accés motoritzat al Catllaràs i al medi natural

-

El Catllaràs i tot en general

-

Potenciar els horts i les pastures. Limitar la tal.la indiscriminada, el bosc hauria de ser un
recurs a més a més i ben gestionat

-

El turisme rural i facilitar la implantació d’empreses de serveis o que generin recursos
turístics

-

Les masies que formaven el veïnat de Lillet vell, abans de la Pobla nova

-

Potenciar la pastura pels animals i l’agricultura

3- INFRAESTRUCTURES D’ACCÉS I VIALS
5. Quina opinió us mereixen els els mitjans de transport ?
-

Insuficients, pobres, deficitàris

-

Inexistents

-

Poc utilitzats però les persones grans en necessiten
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-

Lamentables. Un dels motius de la marxa de gent és la impossibilitat de viure aquí sense
transport particular.

-

Molt reduïts

6. Creieu que cal millorar l’accessibilitat al municipi? Com i per on?
-

Al barri de les Coromines en cotxe

-

A l’estació del tren a peu

-

Accés a La Plana per la via

-

Carretera de Ripoll i Bagà

-

No cal millorar-la

-

Si, l’entrada per l’est de les Coromines, l’entrada al nucli pel carril del tren, la
comunicació entre l’estació del tren i el poble.

7. Quina opinió us mereix la xarxa interna de carrers del municipi i en concret del vostre
barri?
-

Poc aptes pel trànsit rodat i poc manteniment

-

Es pot millorar

-

Estrets i molts problemes per aparcament

-

Un desastre. El cotxe s’ha fet imprescindibles i hi ha punts on es concentren embussos
com és al Pontarró i a les Coromines

-

Cal una sortida alternativa a les Coromines i al Pontarró

-

Millora de l’accessibilitat al carrer dels Porxos, no pot entrar una furgoneta o camió.....

-

Al carrer Unió s’espera que s’acabi tota la installació elèctrica. En general es veuen
bruts i deixats i en alguns punts el sòl està aixecat o amb esquerdes.

-

La xarxa de carrers és poc integradora al barri de les Coromines i de la Plana

-

Modificar el pas de la plaça del Fort cap al col.legi

8. En quins espais no s’hauria de permetre aparcar? O a l’inrevés, on s’haurien de localitzar
nous espais d’aparcaments?
-

Comunicar els dos aparcaments de l’entrada a través d’un pont. Eixamplar el pas
davant l’ajuntament per facilitar l’entrada a l’aparcament. Estudi de les direccions
d’accés o sortida pel pont de ferro.

-

Prohibir aparcar a la majoria de carrers (casc antic/Coromines/...)

-

Nou aparcament al costat del pavelló

-

No s’hauria d’aparcar a la plaça del Fort o només permetre càrrega i descàrrega o
limitat a un espai de temps. Canviar de lloc els contenidors que estan en aquesta
plaça( p.ex. al carrer vell) per millorar la imatge i que el comerç hi sortís guanyant.

-

Cal senyalitzar bé perquè es tregui més rendiment del que tenim

-

No s’hauria d’aparcar ni al c/Pontarró, ni a la corba de la Pujada del Casal, ni davant la
Caixa de pensions (excepte busos i càrrega/descàrrega)

-

A les cantonades en generals, p.ex. c/Cerdanya tocant Àngel Guimerà

-

Nous espais d’aparcament on hi ha el pavelló, al costat de La Plana, sota la via.

-

Ampliació del pont de la carretera de Ripoll on es podrien guanyar 15 places més i el
bus escolar pogués estacionar sense molestar el trànsit rodat.
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-

Al costat de la carretera de Ripoll, cabrien 15 aparcaments, caldria reomplir una part
dels horts.

-

En l’illa que queda a La Plana, a l’entrada del nucli

-

Al centre de la vila caldria fer aparcaments dissuasoris, amb franja horària i espais
alternatius

-

No s’hauria de permetre aparcar davant Ca l’Àngel

-

Potenciar els aparcaments a l’entrada del poble i del costat de la residència

-

No s’hauria de permetre al c/Callisa i als carrers estrets

4- DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL : ACTIVITAT PRODUCTIVA I LÚDICA
9. Quin tipus d’activitats econòmiques considereu ideal per a La Pobla?
-

Turisme actiu ben regulat, senderisme, btt...

-

Petites empreses reutilitzant les naus buides

-

Interpretació del patrimoni : turisme cultural

-

Empreses o establiments de salut (aprofitant qualitat de l’entorn)

-

Indústria agroalimentària i manufacturera

-

Turisme de qualitat

-

Relacionades amb serveis (gent gran), amb la fusta (biomassa) i amb el turisme

-

El que té a veure amb agricultura, gastronomia, indústria alimentaria, turisme, esport de
muntanya, fotografia, temes artístics....promoure la Natura

-

Relacionades amb la Natura, l’oci, el turisme, els serveis, esports i activitats
mediambientals i agroalimentàries

-

L’agricultura i ramaderia per l’autosuficiència bàsica. Reconversió de la industria en
producció cooperativa o autònoma

-

Qualsevol ja que tenim un polígon industrial que s’hi pot posar el que sigui

10. Quin tipus de comerç o serveis trobeu a faltar a la Pobla?
-

No se’n troba a faltar

-

Activitats per persones joves

-

Diversificar l’oferta hotelera i de restauració

-

Molts, però inviables degut al nombre d’habitants

-

Un hotel de qualitat. Empreses d’esports ben implantades

-

Caldria renovar els hostals, sobretot per allotjament nocturn, ja que són molt precaris
(podrien adherir-se a la xarxa de fondes de Catalunya per millorar la connexió i serveis)

-

Ferreteria i serveis lúdics

-

Dentistes

-

Tots

-

Places hoteleres

11. Quines activitats són especialment molestes o s’haurien de localitzar en un lloc diferent a
l’actual?
-

Els botellons fora dels bars

-

Granges o tallers insalubres
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12. Què us agradaria poder fer a La Pobla que ara no feu?
-

Esports en un indret tancat

-

Entre setmana, treballar-hi. Els caps de setmana, tenir més activitats per totes les edats

-

Poder disfrutar més dels camins rurals, poder anar en bicicleta fins a Guardiola sense
perill

-

Una piscina coberta

-

Excursions, estudis històrics a l’arxiu, publicacions periòdiques, classes......

-

Poder disfrutar de les installacions esportives

-

Poder fer cursos i estudiar

-

Cinema – ball

-

Més activitats culturals i lúdiques

5- L’ESTRUCTURA URBANA
13. Hauria de créixer el poble? Com i cap a on?
-

Abans de créixer cal assegurar que tot està ocupat

-

Primer rehabilitació del casc antic i barris existents

-

Ja tenim UA per desenvolupar atractives pels forasters

-

No hauria de créixer

-

Hauria de créixer pel costat de Roca Sauviera. Part de La Plana i de l’entrada est del
nucli.

-

Un creixement sostenible que permeti el manteniment de la població i garanteixi els
serveis bàsics: educatiu i sanitari, benestar social i creixement de la natalitat. La zona
més adient podria ser la Plana, fins a Yeits. Cal crear llocs de treball local i assegurar
l’acollida de nous habitants joves.

-

No ha de créixer sinó millorar el que tenim

-

On s’hi pugui accedir amb cotxe

-

Pel barri de la Plana

14. S’ha de mantenir i protegir el caràcter del casc antic? Quines mesures de protecció
creieu que s’haurien de prendre?
-

Si. Uniformitat estàtica dels edificis i ubicar-hi les festes locals

-

Si. Limitar el trànsit rodat i prohibir aparcar

-

Si. Mides, materials i tipologies. Protegir les eixides tan típiques i els trets característics a la
façana com són capelles, fonts....

-

Acabats en pedra i edificacions més rústiques. Caldria una normativa específica per
orientar criteris de construcció.

-

Si. Potenciar la rehabilitació d’edificis i garantir el manteniment bàsic d’alguns immobles
buits o obsolets

-

Arreglar les façanes

-

Protegir-lo i marcar pautes de rehabilitació

-

Limitar el trànsit

15. Com han de ser les noves edificacions?
-

Hi ha mancança d’habitatges unifamiliars
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-

Seguint una uniformitat estètica i respectant les mateixes normes

-

A dins del poble entre mitgeres

-

Rústiques, siguin cases unifamiliars o pisos plurifamiliars

-

Al nucli antic respectar les tipologies generals. Als barris adaptar-se a la normativa
vigent sense caure en “pessebres vivents” inhabitables.

-

D’acord amb un municipi de muntanya

-

Al casc antic de pedra

-

Com ara

-

No gaire altes

EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC
16. Trobeu a faltar algun equipament a La Pobla? I algún espai lliure (parc, plaça, jardins...)?
-

Una sala polivalent

-

Un anàlisi previ més exhaustiu abans de decidir on i a on ja que sovint tenim molts
equipaments que no podem utilitzar degut a les condicions climatològiques

-

Falta una zona infantil a Les Coromines

-

Falta al barri de La Plana

-

Falta una piscina coberta i un parc infantil

-

Adequar el pavelló en construcció a les necessitats reals del poble

-

No fan falta més. Millorar els que tenim

-

Un recinte tancat – sala polivalent

17. Com es podria millorar el conjunt de places, jardins, parcs? Caldria que n’hi haguèssin
més? A on?
-

No en calen més, sinó que siguin utilitzables les existents

-

No es treu rendiment al que tenim degut a la poca difusió dels usos

-

No en calen, el que cal és manteniment i una millor situació dels contenidors

-

Omplir les jardineres, posar testos a les baranes metàlliques, evitar murs de ciment.

-

Cal actuació urgent a la plaça de l’ajuntament

-

Cal millorar al barri de les Coromines i La Plana o les Planes

-

Podria haver un espai de parc a prop de Cal Xaró. Hauria d’estar ben cuidat i verd.
Plantar arbres on es pogués millor que jardins

-

La plaça del Fort i el parc Xesco Boix s’haurien de mantenir millor. El bosc de ca l’Artigas
i el camí del carrilet caldria mantenir-lo millor. En general baranes més segures i
adaptades a l’entorn

-

Respectar els espais per part dels usuaris

-

A Comafiguera

-

Més conservats i amb gespa

HABITATGE I USOS
18. Quin tipus d’oferta residencial manca al poble?
-

Habitatge amb garatge

-

Habitatges unifamiliars

-

Habitatge aïllat
24

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

-

Blocs amb espais lliures / plurifamiliars

-

Cases compartides per visitants esporàdics o esportistes de temporada

-

Hotels, hostals i cases rurals

-

De lloguer assequible

-

Ja n’hi ha de sobres

19. Quina opinió us mereixen els habitatges existents al poble?
-

Anarquia d’estils i sense seguir cap línia estètica

-

Necessiten conservació i fixar criteris iguals per a tothom

-

En general, molt poc homogenis, massa barreja d’estils i tipologies

-

Manca de criteri i uniformitat. Deixat, bruts i poc representatius de poble de muntanya

-

Hi ha massa edificis abandonats o atrotinats que caldria recuperar.

-

Donen sensació de deixadesa

-

Hi ha de tot

-

La majoria estan reformats

20. Quin altre tipus d’usos, diferents a l’habitatge, seria interessant fomentar?
-

Usos hotelers i industrials

-

Treure un rendiment dels equipaments públics

-

Petits tallers per autònoms

-

Turisme rural. Masies, apartaments i hotel i tots els serveis que generin (botigues
alimentació, bars, serveis, empreses activitats...)

-

Colònies o estades per alumnes i joves, centres culturals i socials oberts

-

Alberg d’excursionistes

-

Serveis culturals, esportius i socials

ALTRES OBSERVACIONS
-

Que es tiri endavant aquest projecte del POUM i no quedi pel camí. Centrar-se en
definir bé una normativa que sigui executable per a tothom

-

Que el POUM serveixi per evitar favoritismes i abusos habituals fins ara a les NNSS i que
marqui clarament els límits constructius i estils i que es facin complir.

Finalment es va fer un resum en format Powerpoint amb els aspectes més destacats de cada bloc
temàtic per tal de resumir totes les aportacions:
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ENCAIX TERRITORIAL

Un poble net i endreçat, típic de muntanya. Que se’l relacioni amb la Natura i la
seva tradició històrica romànica, industrial i modernista.
Un poble acollidor per al turisme, alegre i que doni bo de quedar-s’hi

Com pot actuar el POUM ?
 Tenir en compte aquesta imatge en les actuacions del Pla
 Preservar els espais i indrets que atorguen identitat i de més valor ambiental,
paisatgístic i cultural
 Adaptació al model proposat pel Pla territorial parcial de les comarques
centrals (PTPCC). Recollir els espais protegits
 Potenciar les activitats que potenciïn els valors diferenciadors del poble
 Promoure i preveure el manteniment de les parts del poble per millorar-ne la
seva imatge

PAISATGE RURAL I URBÀ

El Catllaràs, el mirador del Roc, el monestir de Santa Maria de Lillet, el pont vell,
els jardins de l’Artigas, les sequoies de Ventaiola....
Protegir, preservar i potenciar el sòl rústic, l’entorn i l’ús agrícola (hortes i pastures),
les rutes i camins verds existents, el patrimoni històric i paisatgístic.... En definitiva
tot allò que configuri la identitat del poble i del seu territori.
Potenciar les activitats de turisme rural, les relacionades amb el medi natural i
facilitar la implantació d’empreses de serveis que generin recursos per la
població
Com pot actuar el POUM ?
 En el sòl no urbanitzable : protecció adequada els terrenys, elements i
edificacions a través de qualificacions que especifiquin el nivell de
protecció. Protegir també les rieres, els torrents i el seu entorn
 En el sòl urbà : atorgar un grau de protecció en aquelles
edificacions/elements que es considerin
 Incorporar paràmetres d’integració paisatgística en les noves actuacions.
 Evitar edificar en els espais de més pendent i visualment més exposats
 Elaborar el Catàleg de masies
 Revisar el Mapa de Patrimoni Cultural de la Diputació
 Promoure i potenciar la xarxa de camins rurals existents
 Incloure el manteniment dels camins rurals com a actuacions del Pla
 Incorporar les determinacions del sòls de protecció definits pel PTPCC
 Potenciar mesures de control paisatgístic dels eixos viaris existents
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INFRAESTRUCTURES D’ACCÉS I VIALS
Una de les grans mancances de la Pobla és l’accessibilitat al poble i els espais
d’aparcament.
Els mitjans de transport públic són deficitaris
Millora interna de l’accés als diferents barris

Com pot actuar el POUM ?
 L’estudi de mobilitat inclourà tots aquells aspectes de millora de les xarxes
existents i de les de nova creació, així com les necessitats de transport i
aparcaments. També estudi del trànsit, possibles desviacions, peatonalització
de carrers, senyalitzacions.... Preveure’n la gestió i el finançament per al seu
desenvolupament
 Qualificar correctament els sòls actuals d’aparcament i definir-ne de nous.
Millorar-ne l’accessibilitat i connectar-los
 Preveure en el disseny dels nous vials doble direcció i espai per aparcament
 Completar la urbanització dels trams que faltin
 Potenciar els recorreguts a peu, des de l’estació al poble, des del pavelló fins
als jardins Artigas, a l’entrada del poble
 Determinació de la jerarquia de carrers : principals, secundaris, restringits, de
convivència i peatonals i definir-ne la seva secció.
 Estudi de totes les possibilitats de connexions a través de ponts i anàlisi del seu
finançament
 Estudi de la gestió i finançament de les millores d’accessibilitat a Falgars, a llarg
de la carretera de Bagà i a les Coromines

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Les activitats econòmiques a implantar a la Pobla haurien d’estar relacionades amb
el turisme, la Natura (senderisme, btt, passejar...), amb el patrimoni històric i cultural,
amb l’oci i l’esport.
Per altra banda, promoure activitats industrials agroalimentàries, que promoguin els
recursos del territori (embotits, fusta...)
Els serveis que manquen són activitats per a persones joves, més places hoteleres i
de restauració i diversificades, una ferreteria i dentistes
En general es vol disfrutar més de la Natura i del patrimoni existent, de les
instal.lacions esportives al SU i de les activitats culturals

Com pot actuar el POUM ?
 Analitzar i estructurar l’oferta productiva del municipi en coherència amb el
medi ambient
 Potenciar activitats de turisme rural en el sòl rústic
 Incorporar paràmetres d’integració paisatgística en les actuacions
 Compatibilitzar usos en planta baixa per a facilitar la ubicació d’altres serveis
sempre i quan siguin compatibles amb l’habitatge
 Assignació d’usos en els diferents sòls no urbanitzables en funció de la seva
protecció i prohibir expressament aquells nocius
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ESTRUCTURA URBANA
En general, es considera que el municipi no ha de créixer, que primer s’han de
desenvolupar les UAs que resten i rehabilitar l’existent. Si s’hagués de crèixer, que fos
cap a la Plana i al costat de Roca Sauviera sempre i quan sigui un creixement
sostenible i que garanteixi els serveis bàsics per la població.
També es coincideix en que cal protegir el caràcter del casc antic i normativitzar
uns paràmetres edificatoris (profunditats, alçades, mides...) i estètics (materials,
cromatismes...)
Les noves ediifcacions han de ser com les del seu entorn tendint a rústiques i
d’acord amb el caràcter de muntanya. Al casc antic que siguin de pedra
Com pot actuar el POUM ?
 Estudi del creixement de la població i de les necessitats d’habitatge, lliure i
protegit, la seva ubicació i la tipologia adient segons la implantació en el
territori i l’estructura urbana a la que pertany
 Consolidar els solars buits donant continuïtat a la trama urbana
 Millora interior del nucli urbà consolidat a través d’estratègies de transformació
d’ús, reordenació i millora, requalificació interior, regulació normativa i
integració i coherència urbana. Delimitació d’aquells àmbits de transformació
urbanística en sòl urbà (PMU o PAU)
 Racionalitzar i integrar els sòls urbans residencials previstos pel planejament al
conjunt d’estructures del municipi, mitjançant estratègies d’optimització dels
teixits i preservació d’espais lliures.
 Elaboració d’una normativa que reguli cada zona i estableixi les condicions de
protecció per a la zona de casc antic, determinant les condicions estètiques,
edificatories i elements a protegir

EQUIPAMENTS I ESPAI LLIURE
Pel que fa els equipaments, la Pobla no presenta una mancança important. A
destacar la falta d’una sala polivalent i una piscina coberta, però en general, cal
millorar les existents i treure’n més rendiment
Pel que fa als espais lliures, tampoc es detecta una gran mancança, en tot cas al
barri de les Coromines i la Plana i sobretot espais infantils. En general, treure’n més
partit dels existents i fer que siguin més agradables. També millorar l’espai del riu.

Com pot actuar el POUM ?
 Estudi de la necessitat de nous espais lliures, ubicació i gestió per aconseguirlos.
 Determinació de la titularitat dels espais lliures existents i del seu manteniment
 Comptabilitzar usos i permetre la seva multifuncionalitat en els equipaments
existents i estudi de la implantació de nous
 Qualificar correctament els sòls actuals tan d’equipament com d’espai lliure
 Definició i bon manteniment dels espais públics en general
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HABITATGE I USOS
En general, fa falta una oferta de cases o pisos tan unifamiliars com plurifamiliars, on
sigui compatible el turisme rural i que tinguin un lloguer assequible
La majoria opina que els habitatges existents necessiten conservació, que cal
promoure la rehabilitació i regular criteris a nivell normatiu
Flexibitzar usos per permetre l’ús turístic, tallers i activitats culturals i socials

Com pot actuar el POUM ?
 Completar els buits urbans determinant les tipologies i els paràmetres
edificatoris per tal de donar continuïtat a la trama urbana existent
 Adequar les claus urbanístiques existents a una nova normativa adaptada a les
claus proposades per la Generalitat de Catalunya
 Compatibilitzar usos en planta baixa per permetre altres activitats a part de
l’habitatges
 Incorporar aspectes mediambientals tan en sòl no urbanitzable, sòl urbanitzable
i urbà des del disseny i la implantació fins la normativa. Referència al Codi
tècnic, Decret d’ecoeficiència i a les Directrius europees d’eficiència
energètica (entre altres) en la mesura que siguin compatibles amb el
planejament
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