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INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS

El planejament urbanístic general vigent a Santa Margarida de Montbui correspon a les Normes
Subsidiàries de Planejament (NNSS d’ara en endavant), aprovades definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 23 de desembre de 1983 i publicades l’11 de febrer de
1983, tot plegat fa més de 30 anys.
D’aleshores ençà, el creixement del municipi ha seguit les pautes establertes per aquestes
NNSS, si bé les seves previsions no ha estat completament desenvolupades i, per tant, encara
queda potencial residencial i industrial pendent d’executar. D’altra banda, cal tenir en compte
que, al llarg dels darrers anys de vigència de les esmentades NNSS, s’han detectat
disfuncionalitats o desajustos que convé corregir i que, a més, s’han dut a terme una dotzena de
modificacions puntuals d’aquestes. Així mateix, ha tingut lloc l’aprovació de diversos
instruments en matèria d’ordenació territorial i urbanística així com de planificació sectorial. Tot
plegat justifica la conveniència de revisar el planejament vigent mitjançant l’elaboració del nou
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Margarida de Montbui (POUM d’ara en
endavant). El POUM esdevindrà, doncs, l’instrument de planificació del territori que ordena
urbanísticament el terme municipal i en dissenya el seu desenvolupament i creixement en els
propers 20 anys, arribant a incidir en àmbits com el del medi ambient, l’econòmic o el social, més
enllà de la seva vessant pròpiament urbanística.
El caràcter transversal del POUM com a instrument planificació urbanística suposa, de manera
intrínseca, un escenari de reflexió sobre la ciutat que obre el terreny a la multidisciplinarietat i el
debat ciutadà. Així doncs, es tracta d’un procés que comporta la l’oportunitat de replantejar les
determinacions i el model urbanístic de les NNSS i de posar damunt la taula els reptes de futur i
el paper que ha de jugar el municipi en el mapa dels pobles i ciutats de Catalunya, i especialment
dins l’àmbit de la Conca d’Òdena.
Per tot plegat, l’elaboració d’un POUM requereix de l’entesa entre els diferents agents del
municipi i el consens general és fonamental a l’hora de decidir un camí conjunt pel municipi que
adquireixi una continuïtat en el temps, per la qual cosa la participació ciutadana esdevé una
peça clau. A més a més, aquesta participació permetrà aportar i enriquir els treballs tècnics de
redacció del POUM. En aquest sentit, s’ha elaborat un Programa de Participació Ciutadana (PPC
d’ara en endavant) que recull totes les mesures i actuacions previstes per tal d’implicar a tots
els agents del territori en el procés d’elaboració del POUM. Aquest PPC va ser aprovat pel Ple de
l’Ajuntament el passat 27 de novembre de 2015 i té com a finalitat fomentar i garantir els drets
d’informació, iniciativa i participació ciutadana en tot el procés i facilitar la divulgació i la
comprensió dels objectius i el contingut dels treballs de planejament.
Entre d’altres, la proposta de participació preveu, en la modalitat de participació presencial, la
realització de tres sessions de participació ciutadana, enfocades a la ciutadania en general, les
quals han tingut lloc durant el primer trimestre del 2016. D’altra banda, es van establir altres
canals de participació no presencials (web del POUM, bústia del ciutadà,..) per tal de poder fer
arribar suggeriments i propostes.
A banda, la web del POUM (http://www.poummontbui.com/) incorpora una enquesta per tal de
recollir les percepcions i inquietuds de la ciutadania i, també a la web, s’obre un canal per fer
arribar qualsevol mena d’aportació o comentari en relació al POUM (Veure apartat Opina i
participa).
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Amb això, l’objectiu del present informe és recollir totes les aportacions i propostes realitzades
per part de la ciutadania, a través de les diferents eines posades a disposició, per tal de donarles a conèixer, principalment, a l’equip rector del POUM de manera que aquests puguin tenir-les
en consideració en els treballs en curs.
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2

PARTICIPACIÓ PRESENCIAL

2.1 SESSIONS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Durant el procés de participació ciutadana de la fase d’avanç del POUM de Santa Margarida de
Montbui han tingut lloc tres sessions temàtiques, obertes al conjunt de la ciutadania del
municipi. Tenint en compte que es cercava que fossin el màxim de profitoses, aquestes sessions
es van plantejar dividides en temàtiques per tal d’ordenar el debat i de poder aprofundir en
qüestions concretes.
Aquestes sessions s’han emplaçat en diversos equipaments del municipi i les temàtiques
proposades han estat les següents:

•

Activitats econòmiques i serveis
als ciutadans (17 de febrer de
2016. CCC La Vinícola).

•

Medi ambient i nucli antic (24 de
febrer de 2016. Centre Serveis
Nucli Antic).

•

Criteris d’actuació i model de
desenvolupament urbà (2 de
març de 2016. Espai de les Arts
Mont-Àgora).

Les sessions s’han plantejat amb dinàmiques de participació actives amb l’objectiu que fossin
sessions on la protagonista fos la ciutadania, de manera que hi pogués dir la seva i fer
propostes. Amb això, cadascuna d’aquestes sessions ha tingut una organització similar,
estructurant-se bàsicament en els següents blocs:
•

•

Una part introductòria amb els continguts que es detallen a continuació:
o

Rebuda dels assistents

o

Explicació de l’objectiu de la convocatòria

o

Explicació de l’estructura de la sessió

Una exposició sintètica d’informació a disposició dels assistents per tal que aquests
poguessin opinar amb una base de coneixement suficient. Aquesta informació es va
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basar principalment en els treballs de diagnosi preliminars elaborats per l’equip
redactor del POUM.
Específicament, en la primera de les tres sessions de participació ciutadana, en tant
que era la sessió en què es donava inici al cicle de trobades, es va considerar adequat
fer una breu contextualització del procés. Per això, es va explicar el POUM com a figura
urbanística, incloent l’explicació de les diferents fases de la seva tramitació i, d’altra
banda, es va donar a conèixer què s’entén per participació ciutadana en els processos
de planificació urbanística i les principals eines i mecanismes previstos en el Programa
de Participació Ciutadana del POUM de Santa Margarida de Montbui.
•

Una dinàmica de participació activa en la que els assistents van prendre el
protagonisme. Es van organitzar grups de treball reduïts, fet que facilita la participació
de totes les persones assistents i permet que totes les idees i punts de vista puguin ser
exposats, escoltats i compartits. Aquest mètode dinàmic facilita l’intercanvi d’opinions
al mateix temps que dificulta la monopolització del debat entorn a una única temàtica o
entorn a una única persona. La distribució dels grups va ser aleatòria per tal que
aquests fossin el més heterogenis possibles.
Cadascun dels grups de treball va ser assignat a una taula on es plantejaven un seguit
de preguntes que permetessin generar debat al voltant de diferents aspectes a tractar
en cadascuna de les sessions, i per tal de resposta amb els objectius plantejats. Les
preguntes proposades van ser consensuades prèviament amb l’equip redactor del
POUM per tal d’enfocar-les de la manera més òptima als temes que es van considerar
d’interès.
Amb l’objectiu de que tots els grups poguessin opinar sobre les diferents temàtiques
proposades en cada sessió, es va dur a terme una rotació dels grups per les diferents
taules de treball . Així, es va dur a terme un canvi físic de taules, fet que afavoreix a
iniciar el debat sobre un nou tema. Per tal de facilitar la recollida d’aportacions, i també
per afavorir la màxima concreció d’aquestes, a cada taula de treball es va proporcionar
material de suport tal com plànols del municipi, per localitzar determinats
suggeriments, o bé per tenir present el conjunt del terme municipal, i quadres per a la
recopilació de les conclusions o aspectes consensuats en cadascun dels temes
treballats.
El paper desenvolupat per l’equip de dinamització de la sessió és el d’agent facilitador
del debat, de dinamitzador de la sessió i de recol·lecció de la informació generada i
aportada per les persones assistents. A més a més, es va comptar amb la presència de
representants tècnics de la redacció del POUM amb l’objectiu d’aclarir dubtes o resoldre
preguntes concretes referents al Pla.
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•

Per últim, a cada sessió es va fer una valoració final o posada en comú de les principals
aportacions i, en la mesura del possible i en funció sobretot del temps disponible, es va
obrir un torn obert de paraula i debat, en el qual els assistents van poder realitzar
aquelles preguntes o demandes d’aclariment o concreció que van considerar
necessàries, així com afegir les seves contribucions i propostes.

•

En la part final de la sessió, a banda de la cloenda es feia un recordatori de les següents
sessions i de les eines disponibles per tal de poder fer arribar les aportacions i
suggeriments.
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A continuació es recullen els resultats obtinguts en cadascuna de les tres sessions de
participació ciutadana realitzades a Santa Margarida de Montbui. Per a cada sessió, es fa una
valoració de l’assistència, els objectius plantejats en cada cas, una breu crònica del
desenvolupament de la sessió i, finalment, la presentació dels resultats obtinguts.

2.1.1 SESSIÓ 1: ECONOMIA I SERVEIS AL CIUTADÀ
En aquesta primera sessió, amb més de 40 assistents, es pretenia conèixer el punt de vista de la
ciutadania respecte el model econòmic Santa Margarida de Montbui, així com detectar
necessitats ciutadanes en relació als equipaments i/o serveis existents.
Tal i com ja s’ha apuntat en l’apartat anterior, l’esquema de la sessió va ser el següent:

Presentació Ajuntament
Presentació POUM Santa Margarida de Montbui i del
Procés de participació ciutadana
Exposició estudis demogràfics i econòmics
Explicació dinàmica de participació
Dinàmica de participació
Cloenda

A mode d’obertura de la trobada, i també del cicle de sessions de participació ciutadana
associades al procés de redacció del nou POUM de Santa Margarida de Montbui, el Regidor de
Territori i Comunicació, Josep Lluís González Alastuay, va encarregar-se d’obrir la sessió i donar
la benvinguda als assistents posant-los en context.
A continuació l’equip redactor del POUM va explicar què suposava el POUM com a nova eina
d’ordenació del territori del municipi i quines eren les diferents etapes per les quals passaria el
procés de redacció d’aquest. Es va donar a conèixer també l’estructura del procés de participació
ciutadana del POUM de Santa Margarida, la qual es desenvolupa en detall a través del Programa
de Participació Ciutadana, posant èmfasi en les eines de participació ja disponibles
(especialment la web). Seguidament, es van presentar les principals característiques
socioeconòmiques del municipi, derivades dels estudis preliminars elaborats en aquest sentit.
Finalment, es va explicar el funcionament de la dinàmica de participació escollida per a la sessió,
es van distribuir els grups i es va donar inici a la dinàmica en sí.
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Figura 1. Part introductòria de la primera sessió

Font: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

En aquesta primera sessió sobre aspectes econòmics i serveis al ciutadà, es van organitzar 3
taules de debat:

TAULA 1.
Activitat econòmica

TAULA 2.
Serveis i equipaments
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TAULA 3.
Habitatge
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Figura 2. Distribució dels assistents en grups de treballs per taules

Font: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

2.1.1.1 TAULA 1. ACTIVITAT ECONÒMICA
L’objectiu d’aquesta taula de treball era debatre i mirar de definir el model econòmic pel qual
hauria d’apostar el municipi, atenent als diferents sectors econòmics. Per tal de concretar el
treball en aquesta taula, es van proposar dues preguntes diferenciades, a l’entorn de les quals
es pretenia que es generés el debat:
•

Volem potenciar el sector industrial al municipi? (Sí/No) En cas afirmatiu, aquesta
activitat industrial s’ha d’instal·lar específicament en algun espai del terme?

•

Creieu que el sector terciari (comerç i serveis) està ben cobert a Santa Margarida de
Montbui? En cas negatiu, què hi trobes a faltar?

MATERIAL PROPORCIONAT:
-

Fulls A3 amb les preguntes i espai per a les respostes de cada grup.
Mapa topogràfic en blanc.
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APORTACIONS RECOLLIDES:
Volem potenciar el sector industrial al municipi?

Sí

En un poble obrer, la indústria és la que es necessita per a crear llocs de treball
Potenciació d’una activitat industrial que requereixi d’un gran nombre de mà
d’obra (sector de l’automòbil, centres comercials,...)
Tenir en compte la Conca d’Òdena
Reduït tamany del polígon industrial en tant que les noves indústries demanden
grans superfícies
Necessitat d’un nou polígon industrial connectat a l’autovia A2
Trasllat de tallers i petita indústria a l’àrea industrial per centralitzar l’activitat

No

La planificació industrial arriba tard i malament per no cobrir la demanda en
èpoques de creixement.

Creieu que el sector terciari està ben cobert a Santa Margarida de Montbui? En cas negatiu, què
hi trobes a faltar?

No

Impuls del comerç i els serveis en general
Al nucli antic: accés a Internet de banda ampla, gas, serveis financers i bancaris i
comerç.
Reconversió del polígon industrial cap a un ús comercial

2.1.1.2 TAULA 2. SERVEIS I EQUIPAMENTS
L’objectiu d’aquesta taula de treball era generar una discussió sobre les mancances, o no, al
municipi en termes d’equipaments i/o serveis i poder-ne concretar les principals necessitats per
part de la ciutadania. En aquest cas, es va proposar una pregunta desglossada en dues
qüestions estretament vinculades:
•

Quins equipaments manquen i són necessaris per Santa Margarida de Montbui?

•

On els situaries?

MATERIAL PROPORCIONAT:
-
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Fulls A3 amb les preguntes i espai per a les respostes de cada grup
Mapa amb la localització dels espais qualificats com a sistema d’equipaments
Llistat dels equipaments existents al municipi
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APORTACIONS RECOLLIDES:
Quins equipaments manquen i són necessaris per Santa Margarida de Montbui?

Sí

Altres

Horts urbans
Planta de reciclatge
Parcs infantils i espais de joc
Màquines d’activitat física als parcs municipals
Circuit de crossbike i skatepark.
Alberg juvenil
Espais reals per entitats, llocs de reunió
Equipaments juvenils (exemple: La Kaserna, Igualada)
Residència per a gent gran (ha de tenir a peu de carrer els serveis bàsics, no
arraconar)
Específics del nucli antic: llar d’infants (l’espai ja està condicionat), dispensari
mèdic, equipaments esportius públics.
Específics del nucli urbà: aprofitar el riu per fer un passeig/estany, pisos tutelats
per a la gent gran (amb serveis bàsics a prop), centre de formació professional.
CàrdioSOS en un lloc cèntric o transitat.
Mantenir i millorar les condicions dels camins existents.
Repensar la funció del Mont Àgora (teatre, cinema,...).
Concebre els equipaments a nivell mancomunitat.
Nou ús al Centre de Serveis del nucli antic.
Rehabilitació del Pont de la Palanca-Els Tints.
Revisar els accessos als equipaments existents.

2.1.1.3 TAULA 3. HABITATGE
L’objectiu d’aquesta taula de treball era posar sobre la taula les principals necessitats i
inquietuds de la ciutadania en referència a l’habitatge al municipi. Tenint en compte la
transversalitat d’aquesta temàtica, es van plantejar tres preguntes concretes que permetessin
generar debat:
•

Considereu que a Santa Margarida de Montbui hi ha dificultat per accedir a
l’habitatge? (Sí/No). Perquè?

•

Quina tipologia d’habitatge es necessita a Santa Margarida de Montbui?

•

Caldria prioritzar la rehabilitació enfront de la nova construcció? (Sí/No). Perquè?
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MATERIAL PROPORCIONAT:
-

Fulls A3 amb les preguntes i espai per a les respostes de cada grup
Llistat de diferents tipologies d’habitatges

APORTACIONS RECOLLIDES:
Considereu que a Santa Margarida de Montbui hi ha dificultat per accedir a l’habitatge? Perquè?

Sí

Manca d’habitatge amb preu assequible (tant a nivell de compra com de lloguer).
Manca d’habitatge social (desnonaments, joves, gent gran amb problemes
d’accessibilitat,...).
Proposta de restaurar immobles de caràcter rústic i donar-los ús de vivenda o
d’allotjament turístic.
Existència d’habitatges buits.

Quina tipologia d’habitatge es necessita a Santa Margarida de Montbui?
Habitatges per a gent jove
Habitatges per a treballadors (econòmics)
Habitatge per gent gran (amb serveis incorporats)
Al nucli urbà: habitatges unifamiliars
Al nucli antic: mantenir el caràcter rural en l’habitatge. Adaptar les construccions a
l’estructura del poble (alçada màxima limitada)
No cal preveure nou creixement residencial sinó resoldre algunes problemàtiques existents
en relació a l’habitatge: desnonaments havent pisos buits, joves amb dificultats d’accedir a
pisos assequibles, gent gran que viu en edificis sense ascensor...).

Caldria prioritzar la rehabilitació enfront de la nova construcció? Perquè?

Sí
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Necessitat de rehabilitar el parc existent per millorar-ne l’eficiència energètica i
les condicions d’accessibilitat
Necessitat de disposar d’ajuts públics per a la rehabilitació de l’habitatge
Oportunitat d’aprofitar el sector de la rehabilitació com a generador d’ocupació al
municipi.
Sempre que la vivenda no pugui tenir un ús més aprofitable creant un nou edifici
amb més pisos
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Figura 3. Imatges de la sessió de treball

Font: Lavola

2.1.1 SESSIÓ 2: MEDI AMBIENT I NUCLI ANTIC
La segona sessió de participació, que va comptar amb l’assistència d’unes 35 persones, tenia un
doble enfocament:
•

Per una banda, posar sobre la taula la interrelació entre el patrimoni natural i ambiental existent al
territori montbuienc amb l’exercici de planificació urbanística que suposa l’elaboració del POUM.

•

Per altra banda, tenint en compte que la sessió es va realitzar al nucli antic de Santa Margarida de
Montbui, es va creure convenient obrir el debat entorn a les necessitats específiques d’aquest
nucli de població.

La sessió va seguir el següent esquema d’organització:
Presentació Ajuntament
Exposició estudis territorials i ambientals
Explicació dinàmica de participació
Dinàmica de participació
Cloenda
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De manera anàloga a l’anterior sessió, el Regidor de Territori i Comunicació, Josep Lluís González
Alastuay, va encarregar-se de presentar la sessió.
Seguidament, l’equip redactor dels documents d’avaluació ambiental del POUM va fer una
presentació de caràcter sintètic de les principals conclusions dels estudis ambientals duts a
terme fins al moment, els quals es basen en la cartografia oficial disponible, els estudis
existents al municipi i entorn i els treballs de camp realitzats en el marc del projecte. L’objectiu
d’aquesta presentació tècnica era explicar la metodologia seguida i donar a conèixer els
elements ambientals més rellevants del municipi, els riscos ambientals a tenir en compte a
l’hora d’elaborar les propostes del POUM.
A més a més, es van exposar les anomenades Estratègies Ambientals proposades per al POUM
de Santa Margarida, com a eina per a tenir en compte els elements ambientals identificats en les
propostes del POUM.
Les Estratègies Ambientals conformen una eina pensada per donar
un pas més enllà de la definició dels objectius ambientals que
exigeix la normativa en matèria d’avaluació ambiental. Les
Estratègies Ambientals persegueixen la concreció dels objectius
ambientals plantejats amb la voluntat que es tradueixin en criteris
específics i concretats sobre el territori que puguin ser fàcilment
incorporats o tinguts en consideració en la proposta del POUM
Figura 4. Part introductòria de la segona sessió

Font: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Finalment, es va explicar el funcionament de la dinàmica de participació escollida per a la sessió,
es van distribuir els grups i es va donar inici a la dinàmica en sí.
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En aquest cas, es van organitzar 2 taules de treball:

TAULA 1.
Estratègies ambientals

TAULA 2.
Criteris d’actuació sobre el nucli
antic

De manera paral·lela al desenvolupament del treball grupal en taules, es va proposar una altra
dinàmica participativa, en aquest cas de tipus individual per identificar elements o aspectes del
municipi a preservar i/o millorar: “M’agrada/No m’agrada”.

2.1.1.1 TAULA 1. ESTRATÈGIES AMBIENTALS
L’objectiu d’aquesta taula era validar/discutir/esmenar les Estratègies Ambientals proposades
per al POUM de Santa Margarida de Montbui (detallades al Document Inicial Estratègic que
acompanya la documentació d’avanç d’aquest), recollir idees per desenvolupar-ne de noves i, en
cas que s’arribés, precisar o comentar possibles criteris i accions específiques que la ciutadania
considerés necessaris en cada cas.
MATERIAL PROPORCIONAT:
-

Fulls A3 amb l’enunciat de les diferents estratègies i espai per a les aportacions
Document amb l’explicació resumida de cadascuna de les estratègies ambientals
Mapa amb la representació territorial de cadascuna de les estratègies ambientals

17

APORTACIONS RECOLLIDES:
Estratègia ambiental
EA-01.
Identificar les àrees preferents de manteniment dels
hàbitats existents

EA-02.
Potenciar els valors de la matriu agroforestal que s’estén
per gran part de la plana montbuienca

EA-03.
Recuperar l’espai associat al riu Anoia i integrar-lo en la
xarxa d’espais lliures previstos

EA-04.
Preservar i millorar els principals marges fluvials
EA-05.
Evitar la generació de continus urbans entre els nuclis
existents
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Aportacions
No creixement del nucli antic per la zona boscosa del sud-est.
Evitar construccions fora de les zones urbanes.
Evitar, fora dels nuclis urbans, tot tipus de barraques que funcionin amb usos diferents de
l’agrícola (residències de cap de setmana, per exemple).
Valorar la possibilitat d’incloure en el planejament la construcció/conversió de zones
rústiques de conreu en “horts solars”, aprofitant la proximitat a la central transformadora
actual.
Neteja i manteniment de boscos i del sotabosc.
Cercar mecanismes per a què els propietaris de zones habitades en contacte amb masses
forestals mantinguin els perímetres de seguretat adequadament.
Potenciar activitats tipus biomassa ja que disposen d’una important massa forestal.
Ampliar la part del torrent de Garrigosa
Control d’abocaments incontrolats de deixalles.
Vetllar per dur a terme un control dels purins que arriben de fora.
Dur a terme actuacions per incrementar-ne l’ús social.
Comunicar les zones de passeig de la llera del riu Anoia (actualment hi ha zones d’hort que
interfereixen els camins).
Treballar conjuntament amb l’altra banda del riu, de forma coordinada.
Especial preservació i potenciació del Torrent de les Bruixes, protegint-ne els xaragalls.
Recuperació i conservació de les fonts (Font del Bufó, Font de Sanahuja, Font trobada,
etc.).
Garantir que qualsevol actuació sigui respectuosa amb els torrents i rieres (Garrigosa,
Feliu i Tous).
Evitar l’extensió de les zones de pineda en els espais fluvials.
Evitar la implantació d’habitatges al llarg de la carretera (cal creixement continu
especialment a la zona de Sant Maure).
Cal evitar el barraquisme per la zona rústica.
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EA-06.
Establir criteris per a una adequada transició entre
l’espai urbà i el no urbanitzable
EA-07.
Integrar la protecció del paisatge en el model de
desenvolupament previst
EA-08.
Millorar la connectivitat social, especialment entre els
nuclis urbans i les urbanitzacions

EA-09.
Mantenir el caràcter tradicional del nucli antic de Santa
Margarida de Montbui

EA-10.
Preservació de les Muntanyes de la Tossa i del Pi com a
elements de l’imaginari col·lectiu

Preservar la zona verda entre nuclis (corredor verd).
No s’ha de generar un continu urbà entre els nuclis però sí dotar d’un vial per a vianants.
Fer real la franja de baixa combustibilitat de 25m al voltant dels habitatges en contacte
amb zona forestal.
Millorar les condicions dels camins existents.
Manquen actuacions de restauració a l’antiga pedrera de guix de Can Jepet, on ara hi ha
una empresa de metall.
Garantir la continuïtat del camí que recorre el riu Anoia.
Urgeix habilitar un recorregut de connexió entre el nucli antic i Sant Maure que sigui segur
per a vianants.
Tenir en compte el camí vell de Montbui a Igualada.
Millorar els camins d’accés a vivendes i cases aïllades.
Tenir en compte el revolt de la carretera BV-2233, després del pont, el qual és freqüentat i,
alhora, perillós.
Preservar els horts del nucli antic (2 àrees: costat església / camí dels horts, costa
moreres).
Preservar l’aigua que hi arriba (rec regants) i permetre fer pous.
Conservar la Font de Cal Querol
Condicionar una zona de seguretat enfront del risc d’incendis a la zona boscosa al sud del
nucli antic.
Evitar que s’arrebossin els murs de pedra seca de dins del nucli antic (i vinyes) per motius
estètics i contingut en fòssils.
Canviar la nomenclatura: el municipi (Montbui), el nucli antic (Santa Margarida) i el nucli
urbà (Sant Maure). Així cada nucli tindria la seva identitat diferenciada.
Tenir en compte la Fou de la Milana (també conegut com Can Milà): està molt brut i té
interès
Font Trobada (mal estat)
Font del Bufó (mal estat)
Font Sanahuja
Potenciar Muntanya del Pi com a mirador de la Conca (i valorar-ne la importància del
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patrimoni històric, torre de defensa).
EA-11.
Incrementar la dotació d’espais verds urbans i carrers
arbrats
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En qualsevol actuació en zona urbana cal preveure més zones verdes (sense gespa
artificial).
Cal preservar els horts.
Evitar al màxim la tala d’arbres i, en cas que s’hagin de plantar arbres, prioritzar espècies
autòctones.
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2.1.1.2 TAULA 2. CRITERIS D’ACTUACIÓ SOBRE EL NUCLI ANTIC
Tenint en compte que la major part dels assistents a la sessió anterior van treure a debat temes
específics referits al nucli antic, es va considerar adequat obrir un espai de diàleg
específicament referit a aquest nucli de població, cercant, alhora, que la resta de taules de
treball s’enfoquessin des d’una visió més global de la realitat municipal. Segons això, l’objectiu
d’aquesta taula de participació era identificar i detallar la percepció dels assistents pel que fa al
model urbà cap al qual s’hauria d’encaminar el nucli antic de Santa Margarida de Montbui, sota la
pregunta genèrica Com creieu que caldria que actués el POUM en relació al nucli antic?. Per tal
de concretar el treball en aquesta taula, es van llençar diverses preguntes, a l’entorn de les quals
es pretenia que es generés el debat:
•

És necessari preveure noves zones de creixement? On es podrien ubicar?

•

Creus que hi ha alguna edificació o indret que calgui preservar? Quin?

•

Quines característiques per a l’edificació creus que cal establir?

MATERIAL PROPORCIONAT:
-

Fulls A3 amb les preguntes i espai per a les respostes de cada grup
Mapa topogràfic en blanc de la zona del nucli antic

APORTACIONS RECOLLIDES:
És necessari preveure noves zones de creixement? On es podrien ubicar?

Sí

Cal donar resposta a la gent jove que ha de marxar del nucli antic perquè no hi ha
oferta de lloguer assequible i que no podran accedir a l’habitatge nou de baixa
densitat.
Cal un creixement limitat en el tipus d’edificacions i les alçades.
Valorar la possibilitat de fer zona de creixement als horts de la casa gran.
Valorar la possibilitat de canviar qualificació zona d’equipaments antic camp de
futbol a un altre lloc i fer allà zona de creixement.
Tenir en compte espais al voltant de l’escola i de la zona esportiva.

No

És important abans d’un nou creixement, una rehabilitació de nucli antic.
Cal conservar les zones on hi ha horts.
No edificar les zones de bosc que toquen a les cases

Altres

Caldria reconsiderar què s’entén per baixa densitat (alçada màxima limitada, 2
pisos com és ara).
És difícil accedir a l’interior del poble, cal pensar en ampliar/fer un carrer que
permeti accedir des de la carretera a la part alta del nucli antic (carrer dels Horts
direcció Sant Magí).
Continuació del carrer del Progrés (més enllà de l’Escola Montbou) i sortida a la
carretera (ara hi ha un cul de sac i molt de trànsit per raó de l’escola).
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Accessos ampliar a l’entrada i sortida de la població (àrea enjardinada).
Canviar el traçat de la variant, allunyant-la més del nucli antic.

Creus que hi ha alguna edificació o indret que calgui preservar? Quin?

Sí

Font del Bufó i Sanahuja (incloent entorn)
Forn de calç del camí del cementiri
Arreglar pont sobre torrent Garrigosa (prop Font del Bufó): camí dels Prats
Església i edificació del costat
Casa Gran
Ateneu Cultural i recreatiu (l’únic espai públic de trobada)
Fàbrica de cal Trucó i casa (hi ha una imatge de Sant Roc)
Cal Baf
Cal Beneficiat
Masia de Can Vidal
Cal Guarro i el Molí
Llar d’infants
Centre de Serveis
Tot el Carrer Major des de cal Bas a cal Guarro
Rec i basses (estructures hidràuliques)
Camp de futbol (ara no se’n fa ús)
Carrer Pedret i Eixideta
Zona d’horts del mig del poble
La Rasa (travessera de Sant Roc)
El Corraló (Carrer Paco Ramón)

Quines característiques per a l’edificació creus que cal establir?
Conservar l’estructura i la tipologia de poble (les edificacions han de ser iguals a tot el nucli
antic: alçada, façana, teules,...).
Limitar l’alçada (segons les cotes de nivell).
Zones verdes i de serveis per a les noves zones edificables.
Obligar al manteniment de les façanes.
Cases agrupades de dos en dos, unifamiliars amb jardins de planta baixa i pis.
Possibilitat de créixer en habitatges de tota mena perquè no esdevingui un espai de segons
residència, sempre controlant alçades.
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Figura 5. Imatges de la sessió de treball

Font: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

2.1.1.3 M’AGRADA/NO M’AGRADA
L’objectiu d’aquesta dinàmica individual era recollir les percepcions dels ciutadans en referència
a la seva vila que permetessin completar o reforçar la tasca de diagnosi ambiental duta a terme
en el Document Inicial Estratègic.
Al inici de la sessió es van lliurar uns post-its de colors a cada assistents per tal que, de manera
individual i al llarg de la sessió, pensés aspectes del municipi que li agradaven i que, per tant,
calia mantenir/potenciar/protegir i d’altres que calia millorar. Els assistents van anar anotant els
temes a considerar i es va anar fent un núvol d’idees en una de les parets de la sala.
Al final de la sessió es van ordenar les idees per temes o aspectes a treballar i es va fer una
posada en comú a tots els assistents per tal de donar a conèixer els principals aspectes anotats.
APORTACIONS RECOLLIDES:
A continuació es llisten les aportacions dels assistents, agrupades en la mesura del possible
segons temàtiques i assenyalant (*) aquells aspectes que van ser apuntats per més d’una
persona:

M’agrada...

No m’agrada...

Manteniment del caràcter de poble*
Que la gent es trobi a la plaça
Poc ciment i construcció
Tranquil·litat*
Soroll del vent
Entorn natural (diversitat, proximitat)*
La Tossa
Zones boscoses*
Zones agrícoles i zona d’horts del nucli antic*
La Font de Can Milà
Forn de calç al camí del cementiri
El fet de tenir autobús públic
Que l’estil arquitectònic modern trenqui l’estil de poble
La tipologia d’edificació que hi ha (no s’han tingut en compte els
desnivells)
Yeguada Negra*
Barraquisme*
Massa carrers asfaltats
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Estat de conservació de la plaça Major
Urbanització de la plaça de la Figuera
Centre de Serveis tancat
Mont-xic tancat
Manca d’un camí segur de connexió dels nuclis*
Perill de malmetre l’encant natural*
Mal estat de conservació dels espais verds i dels boscos*
Deixadesa del riu i les fonts
Males condicions dels camins*
Soroll de la central
Mala olor dels purins i risc contaminació de l’aigua

2.1.2 SESSIÓ 3: CRITERIS D’ACTUACIÓ I MODEL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ
La darrera sessió va centrar-se en temes purament urbanístics, si bé les qüestions específiques
referides al nucli antic ja s’havien abordat en l’anterior sessió. Així doncs, es perseguia conèixer
quina visió tenia la ciutadania en quant al model de ciutat cap al qual tendir i, d’altra banda,
poder identificar necessitats i inquietuds concretes referides a àmbits urbans específics.
La sessió va seguir el següent esquema d’organització:

Presentació Ajuntament
Exposició estudis territorials i urbanístics
Explicació dinàmica de participació
Dinàmica de participació
Cloenda, propers passos i comiat

En aquest cas, l’equip redactor va exposar els resultats dels estudis urbanístics duts a terme per
a la redacció de l’avanç de planejament, posant èmfasi en l’evolució urbanística seguida per
Santa Margarida de Montbui en els darrers anys així com en les principals disfuncions
identificades per l’equip tècnic. Amb això, es van donar a conèixer les característiques principals
de l’alternativa de planejament seleccionada, la qual es desenvoluparà en les següents etapes
del procés d’elaboració del POUM.
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Figura 6. Part introductòria de la tercera sessió

Font: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Finalment, es va explicar el funcionament de la dinàmica de participació escollida per a la sessió,
es van distribuir els grups i es va donar inici a la dinàmica en sí.
En aquest cas, es van organitzar 2 taules de treball:

TAULA 1.
Model de ciutat i creixement del
nucli urbà

TAULA 2.
Prioritats de renovació urbana

2.1.2.1 TAULA 1. MODEL DE CIUTAT I CREIXEMENT DEL NUCLI URBÀ
L’objectiu d’aquesta taula de debat era reflexionar cap a quin model de ciutat es desitja que
s’arribi en el cas de Santa Margarida de Montbui, és a dir, esbossar una imatge futura que la
ciutadania vol assolir per al seu municipi, tenint en compte que l’elaboració del POUM suposa un
escenari de transformació urbana de notable dimensió i amb un horitzó ampli.
Tenint en compte que en l’anterior sessió s’havia tractat de manera específica el nucli antic, en
aquest cas les preguntes eren enfocades al nucli urbà de Sant Maure. En aquest sentit, les
qüestions específiques proposades per generar la discussió van ser:
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•

Creieu que cal preveure l’expansió del sistema urbà d’Igualada al municipi? (Sí/No)
Perquè?

•

Quins àmbits de nous creixements creieu que són necessaris? Amb quines
característiques?

•

Considereu que caldria reforçar algun d’aquests aspectes?
Transport públic
Nous ponts amb igualada
Nou eix fix fins l’A2
Muntanya del Pi com a parc central
Altres:

MATERIAL PROPORCIONAT:
-

Fulls A3 amb les preguntes i espai per a les respostes de cada grup
Mapa topogràfic en blanc.

APORTACIONS RECOLLIDES:
Creieu que cal preveure l’expansió del sistema urbà d’Igualada al municipi?
Sí

Però cal veure per on
En cas de créixer pel REC, cal fixar una franja verda prou àmplia.

Quins àmbits de nous creixements creieu que són necessaris? Amb quines característiques?
Rehabilitació de vivendes i creixement per la zona de la Ponderosa, tot omplint els forats on
es pot edificar.
Posar com a límit la Muntanya del Pi.
Creixement de tipus suburbà.
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Considereu que caldria reforçar algun d’aquests aspectes?

Transport públic
Nous ponts amb Igualada
Nou eix fix fins l’A2

Sí

Més comunicació del nucli urbà amb
el nucli antic.

No hi ha consens
Sí

Muntanya del Pi

Sí

Altres

Sí

Ha de ser una àrea central verda
d’unió amb una nova àrea de
creixement al costat del riu.
Promoció com a espai d’interès
natural o històric.
Accés des de la Ronda Sud que portés
cap al carrer de la Mercè.
Millorar l’accés a peu cap a
l’Ambulatori (des de l’Ajuntament),
amb pas elevat.
Desenvolupar la tercera fase del
Bulevard.
Edificar naus industrials per a petita
indústria al polígon.

2.1.2.2 TAULA 2: PRIORITATS DE RENOVACIÓ URBANA
En aquesta segona taula de treball, es pretenia detectar àmbits específics del nucli urbà de Sant
Maure on la ciutadania considera que cal intervenir de manera prioritària o bé actuacions
específiques que són d’interès general. Es pretenia vehicular el debat mitjançant dues
preguntes concretes:
•

Quins àmbits creieu que caldria renovar? Amb quina finalitat?

•

Quines actuacions considereu necessàries dins l’àrea urbana?

MATERIAL PROPORCIONAT:
-

Fulls A3 amb les preguntes i espai per a les respostes de cada grup
Mapa topogràfic en blanc.
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APORTACIONS RECOLLIDES:
Quins àmbits creieu que caldria renovar? Amb quina finalitat?
Vivendes i espais antics

Rehabilitació i recuperació

Pisos “els cures”

Resoldre problemes d’accessibilitat

Eixos viaris

Pot afavorir el creixement del polígon

Carrer Major i Plaça Major

Supressió de voreres

Camí Cementiri i camí de Sanaüja

Arranjament

Connexió amb nucli antic

Vorera i carril bicicleta

Antiga fàbrica dels tints

-

Quines actuacions considereu necessàries dins l’àrea urbana?
Rehabilitació vivendes antigues.
Preveure zones per pisos per gent gran tipus “Viure bé 1 i 2” (Igualada).
Centre de dia al barri de Sant Maure (calçats Cal Ferrer).
Recuperació del marge del riu Anoia, des del Pont de la Palanca fins a la plaça Bas.
Soterrar línies aèries per les voreres.
Eliminar barreres arquitectòniques per millorar l’accessibilitat.
Reordenació de la Carretera de Valls, el Carrer de Sant Bartomeu i el Carrer Santa Maria.
Millorar el Parc Central, zona conflictiva amb manca de manteniment.
Millorar Plaça Picasso.
Preveure que les infraestructures actuals i futures siguin sostenibles econòmicament.
Figura 7. Imatges de la sessió de treball

Font: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
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3

PARTICIPACIÓ NO PRESENCIAL
PRES

3.1 ENQUESTA DE PERCEPCIÓ
PERCEPCI I EXPECTATIVES CIUTADANES
TADANES
Per tal de recollir el màxim d’opinions, de propostes i d’expectatives, més enllà d’aquelles
manifestades en les sessions de participació ciutadana s’ha dissenyat un breu qüestionari
dirigit a la ciutadania per tal de conèixer la seva opinió sobre temes claus relacionats amb la
definició de les propostes del POUM. Aquesta enquesta ha estat, i seguirà estant, disponible a
través de la web del POUM, amb l’objectiu que sigui resposta pel
pe màxim nombre de montbuiencs i
montbuienques.
A continuació es recullen els resultats de totes les respostes a l’enquesta rebudes fins al
moment,, acompanyat d’una petita explotació d’aquestes dades. En total s’han rebut 15
enquestes.

3.1.1

MEDI AMBIENT I PATRIMONI

A.1.
.1. Del següent llistat, prioritza marcant de l’1 al 8 (essent l’1 el més rellevant i el 8 el que
menys) els aspectes ambientals i territorials que creus que el POUM hauria de tractar de
manera prioritària:
El gràfic següent recull la importància relativa de cadascuna de les opcions proposades:
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

D’entre les opcions proposades destaca la construcció sostenible i la millora de la qualitat de
l’espai públic com a àmbits relacionats amb la sostenibilitat i el medi ambient que el POUM ha de
prendre en consideració. No obstant això, els resultats obtinguts denoten una certa igualtat en
la priorització de les diferents qüestions per part dels ciutadans que han respost l’enquesta.
D’altra banda, pel
el que fa referència a l’apartat Altres es recullen
ullen les aportacions rebudes:
•

Parcs per a nens menuts

•

Control d'olors dels adobs agrícoles

•

Creixement de la trama urbana
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•

Connexió via verda del nucli antic a Sant Maure
M

•

Neteja dels abocadors incontrolats

•

Revisió i creació de passos
os de vianants al bulevard

•

Foment de punts verds de recollida de residus, per apropar el servei de deixalleria per
petits elements (similar a la deixalleria mòbil)

A.2. Indica quin espai natural del terme municipal creus que requereix d’una especial protecció:
prote
S’han rebut 12 respostes a aquesta qüestió i els resultats han estat els següents:
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Com es pot observar, la major part de les respostes demanden una protecció especial de la
Tossa de Montbui i de les fonts existents al terme municipal.
municipal La resta d’espais
spais naturals compten
amb un recolzament similar per part de la ciutadania en quant a la necessitat de protegir-los
protegir
de
manera diferenciada.
De l’apartat Altres, s’ha fet constar la necessitat de protegir de manera específica els nuclis
n
urbans amb personalitat
litat pròpia (el Saió, el Coll de Guix, la Mallola i el poble de Montbui).
A.3. Com t’imagines la Tossa de Montbui d’aquí a uns anys?
S’ha rebut un total de 10 aportacions que fan referència a:
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•

Similar a com està actualment amb petites modificacions: recuperació i potenciació de
l'entorn natural, geològic i històric,
històric, habilitació d’una zona de jocs infantils adaptats,
creació de rutes a peu,...

•

Com una zona d’esbarjo i gaudi ciutadà

•

Com una zona més turística

•

Com una zona sense massificació

•

Com una zona molt ben cuidada
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A.4. Creus que hi ha algun element de patrimoni històric - cultural de Santa Margarida de
Montbui que calgui protegir? Quin?
S’ha recollit un total de 12 respostes que es presenten agrupades segons la temàtica a què fan
referència:
•

L'estructura de la carretera de Valls i voltants tradicional

•

Les masies repartides per tot el municipi

•

Elements del nucli antic: forn de calç, rec, tot el que té a veure amb el passat al voltant de
la Casa Gran, fàbrica de cal Truco, fàbrica del pont de la Palanca, ateneu, església, plaça
Pius XII.

•

La Tossa i tot el massís forestal del PEIN de la serra de Miralles Queralt.

•

Ajuntament- La Vinícola

•

Restes de la vila romana del camp de la Torre

•

Fonts

3.1.2

SERVEIS I EQUIPAMENTS

B.1. Quins equipaments creus que fan falta a Santa Margarida de Montbui en els propers anys?
(Escriu-ne fins a tres per ordre d’importància).
Dels 29 comentaris recollits s’han agrupat aquells que fan referència a aspectes assimilables:
•

Ja tenim de tot, no cal res mes d moment

•

Els lligats a les persones grans, amb la màxima integració a l'entramat urbà (Residència
d’avis al nucli antic i centre de dia al nucli urbà)

•

Llar d'infants al nucli antic

•

Pista esportiva pública al nucli antic

•

Espai per a les entitats al nucli antic

•

Biblioteca i sala d'estudi al nucli antic

•

Millora del parcs

•

Centre comercial

•

Espai per fer barbacoes

•

Punt de trobada i zones d’oci per als joves

•

Cases rurals, hotels o albergs a la zona rural

•

Zones d'esbarjo familiar

•

Tram final bulevard

•

Desenvolupar la urbanització de la zona Tibidabo - Carrer la Font trobada
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3.1.3

ACTIVITAT ECONÒMICA I HABITATGE

C.1. Creus que cal potenciar algun sector econòmic a Santa Margarida de Montbui?
OPCIONS DE RESPOSTES

NRE.
RESPOSTES

PERCENTATGE

Si

15

100

No

0

0

En cas afirmatiu, quin/s?
Dels 14 comentaris recollits s’han agrupat aquells que fan referència a aspectes assimilables:
•

Agrícola i forestal (biomassa)

•

Industrial (indústria especialitzada, sense grans superfícies)

•

Biotecnològic

•

Industrial

•

Turístic (Tossa)

•

Serveis
is (atenció i cura a les persones)

•

Petit comerç

C.2. Pel que fa a la localització i integració de determinades activitats econòmiques
(indústries, tallers, magatzems...) en la trama urbana, marca l’opció que més s’assembli a la
teva opinió:
Aquesta pregunta
regunta ha estat contestada pels 15 enquestats amb els següents resultats:
En general no generen cap tipus de molèstia
20,00%

20,00%
13,33%

46,67%

Algunes sí que generen molèsties i s'haurien de situar
fora de la vila
Algunes sí que generen molèsties però caldria
mantenir-les
les dins la vila, tot aplicant mesures
correctores per evitar les molèsties que generen
No sap/No contesta

A la segona qüestió (Si
Si consideres que hi ha activitats que generen molèsties, pots indicar
quines?), s’han obtingut 5 respostes que fan referència a:
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•

Les que generen deixalles de gestió complicada

•

Les que generen sorolls difícils de controlar

•

Les que generen olors
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•

Les que comporten cotxes mal aparcats

•

Carretera que passa pel nucli antic

C.3.. Consideres que a Santa Margarida de Montbui hi ha dificultat per a accedir a l’habitatge?
Aquesta pregunta ha estat contestada per 15 enquestats.
No

35,71%

42,86%

14,29%

Sí, perquè hi ha poca oferta
Sí perquè els preus són molt
elevats

7,14%

Sí, perquè el tipus d'habitatges
que hi ha no s'ajusta a les meves
necessitats

A la segona qüestió (Si
(Si has marcat la darrera opció, quina tipologia d’habitatge necessites?),
necessites?
s’ha rebut un total de 8 respostes que fan referència a:
•

Habitatge per a famílies nombroses
nomb

•

Habitatges per a joves

•

Habitatges per a famílies amb poder adquisitiu mig-alt
mig

•

Habitatges de lloguer social de bona qualitat i alta eficiència energètica

•

Cases al nucli urbà a preu assequible

•

Cases unifamiliars

•

Tenir en compte que hi ha habitatges de protecció oficial sense ocupar

C.4.. Si creus que hi ha poca oferta o que no s’ajusta a les teves necessitats, què penses que
manca a Santa Margarida de Montbui?
Montbui
Aquesta pregunta l'han respost 9 dels enquestats.

11,11%

Habitatge de lloguer
33,33%

Habitatge de lloguer amb
opció a compra
44,44%

11,11%

Habitatge de protecció
oficial
Habitatge de propietat
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C.5.. Creus que la gent jove té tendència a quedar-se
quedar a viure a Santa Margarida de Montbui?
Montbui
OPCIONS DE RESPOSTES

NRE.
RESPOSTES

PERCENTATGE

Si

0

0

No

15

100

La segona part de la pregunta (En
En cas negatiu, per què?),
què? , ha permès completar les opinions amb
els següents arguments:
Manca d'oferta laboral al
municipi

7,69%
23,08%

Manca d'habitatges a un
preu assequible

62,23%

Manca de serveis,
transports i/o
equipaments al municipi

Juntament amb les 5 respostes rebudes com a Altres, que fan referència a:
•

Precarietat laboral i manca de treball

•

Deficiències en el transport

•

Condicions dels habitatges de lloguer

•

Totes les anteriors

3.1.4

MOBILITAT

D.1. Quin mitjà de transport utilitzes principalment quan et mous per Santa Margarida de
Montbui?

13,33%
40,00%
46,67%
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A peu

Cotxe

Moto
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D.2. Pel que fa a la mobilitat, quins consideres que són els principals problemes existents al
municipi? Marca fins a un màxim de 3 respostes.
OPCIONS DE RESPOSTA

NRE. DE
RESPOSTES

PERCENTATGE

Problemes per desplaçar-se caminant

2

7,41

Problemes per desplaçar-se en bicicleta

6

22,22

Dificultat per circular en cotxe

0

0,00

Dificultat per trobar aparcament

2

7,41

Problemes per moure’s amb cotxet d’infants o cadira de rodes

4

14,81

Excessiva presencia de vehicles als nuclis urbans

3

11,11

Dificultats per desplaçar-se en transport públic en els
desplaçaments comarcals o provincials

10

37,04

Segons els enquestats el principal problema present el municipi es relaciona clarament amb les
mancances del sistema de transport públic existent i les dificultats detectades per desplaçar-se
en bicicleta.
D.3. Quina de les següents estratègies, pel que fa a la mobilitat interna, creus que hauria de
prioritzar el POUM? Marca fins a un màxim de 3 respostes
OPCIONS DE RESPOSTA

NRE. DE
RESPOSTES

PERCENTATGE

Prioritzar els desplaçaments en cotxe dins dels nuclis urbans

1

3,13

Potenciar els desplaçaments a peu i bicicleta dins dels nuclis
urbans i limitar l’accés en vehicle privat a determinades zones
(zones per veïns, entorn nucli antic, etc.)

12

37,50

Regular o limitar l’aparcament dintre dels nuclis urbans (zones
blaves i zones verdes) i crear zones d’aparcament dissuasiu als
accessos

0

0,00

Potenciar el transport públic en els desplaçaments cap a fora del
municipi, tant en àmbit comarcal com provincial

11

34,38

Millorar l’accessibilitat per a cotxes d’infants i gent amb mobilitat
reduïda

8

25,00

No sap / No contesta

0

0,00

En concordança amb la pregunta anterior, les estratègies que adoptarien els ciutadans es
relacionen directament amb actuar en relació a la mobilitat a peu o en bicicleta i amb potenciar
millores en el transport públic. Per altra banda, es considera important facilitar la mobilitat per a
cotxe d’infants i gent amb mobilitat reduïda.

35

3.1.5

EL MODEL DE POBLE

E.1. Pel que fa al model de la vila, quin model t’agradaria per a Santa Margarida de Montbui?
Montbui
Aquesta pregunta ha rebut un total de 13 respostes:
Una vila més tranquil·la per dormir i treballar fora
7,69%
30,77%

61,54%

Una vila més activa econòmicament, recolzant la
indústria i tota l'activitat econòmica dins el propi
municipi
Una vila més dinàmica que promocioni més el
turisme, la restauració, el comerç, les excursions...

Pel que fa a la resposta Altres, s’han rebut una única aportació que recalca la necessitat
d’apostar per una vila tranquil·la que doni treball als seus habitants.
E.2. Pensant com t’agradaria que fos Santa Margarida de Montbui d’aquí a 20 anys, què creus
que s’hauria de fer en relació al creixement de la població del municipi?

20,00%

13,33%

66,67%

S'hauria de permetre el creixement del barri de
Sant Maure però fins a un límit i en
determinades zones
Prendre mesures per evitar que Santa
Margarida de Montbui, en global, creixés més,
consolidant, millorant i rehabilitant els nuclis
existents
No sap/No contesta

Com s’observa clarament en la aquesta pregunta els enquestats aposten per prendre mesures
mesur
per limitar el creixement, inclinant-se
inclinant clarament per evitar la creació de noves àrees urbanes,
urbanes
especialment per al nucli antic.
E.3. Què és el que més t’agrada i el que menys de viure al
a teu poble?
D'aquesta pregunta s'han obtingut un total de 28 respostes (14 “m’agrada” i 14 “no m’agrada”).
A continuació s’exposen els resultants, agrupant aquelles opcions que s’han indicat per més
d’un enquestat:

M’agrada...
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La tranquil·litat (4)
La gent que hi viu (3)
La proximitat (2): a serveis, a la natura,...
La sensació de viure en un poble
És on la meva família ha viscut sempre
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Ambient del nucli urbà
Immigració
Mercat laboral i dificultat per atraure noves empreses
Manca de serveis
Manca d’indústria
Manca d’espais per a infants
Manca d’oferta d’oci
Poca vida associativa
Equipaments sobredimensionats
Espais oblidats i estat d’alguns espais públics
Infraestructures

No m’agrada...

Indica qualsevol altre comentari, observació o suggeriment que creguis necessari manifestar
per tal de millorar el futur de la vila Santa Margarida de Montbui:
Com que en aquesta qüestió es recullen tota mena d’aportacions a tenir en compte en els
treballs del POUM, a continuació s’inclou un llistat d’aquells comentaris que no queden inclosos
en cap de les temàtiques exposades anteriorment:
•

No es pot parlar del futur de Santa Margarida de Montbui sense considerar el conjunt del
futur de la Conca d'Òdena.

•

Importància de mantenir correctament el que ja tenim

•

Montbui com a barri d’Igualada

A continuació es resumeixen les
les dades referents als perfils de les persones que han contestat
l’enquesta de percepció ciutadana.
Sexe:

43%
57%

Home
Dona
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Edat:
14%

14%

18-29 anys

14%

30-44 anys
45-59 anys
60 anys i més
57%

Lloc de naixement:
7%

Santa Margarida de
Montbui

7%

13%

Resta de l'Anoia
73%

Resta de Ctalunya
Estranger

Zona de residència:
NOM URBANITZACIÓ

NRE.
RESPOSTES

PERCENTATGE

Nucli antic

5

35,71

Nucli de Sant Maure

9

64,29

3.2 BÚSTIA CIUTADANA
A la pàgina web del POUM es va habilitar un espai destinat a rebre qualsevol mena de
suggeriment, aportació o consulta de la ciutadania. Totes les aportacions recollides per aquesta
via es van remetre directament
ctament a l’equip redactor
redactor del POUM per tal de valorar les propostes i la
seva integració en els treballs d’elaboració del POUM.
POUM
A data de tancament del present informe únicament s’ha rebut una aportació, la qual es
transcriu a continuació:
•
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Si fem un anàlisi del nostre poble crec que el primer que hauríem de normalitzar és el nom
de cada un dels nuclis. Crec que tot el municipi s’hauria de dir Montbui, el nucli urbà: Sant
Maure i el nucli antic: Santa Margarida El SaióSaió Coll del Guix La Mallola.
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També crec que s'hauria de trobar una formula perquè el nucli antic pugui tenir accés a
subvencions de pobles petits, ja que ara el nucli antic no té dret a res ja que es compten
els habitants de tot el municipi i resultem un poble massa gran per obtenir ajuts tot i ser
un poble petit de menys de 1.000 habitants.
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4

ANNEX. REPRESENTACIÓ GRÀFICA D’APORTACIONS

Tenint en compte que en totes les sessions es va proporcionar com a material de suport alguna
mena de documentació cartogràfica del municipi que permetés als assistents poder-se situar i,
alhora, representar i localitzar les seves propostes, en aquest Annex es presenten de manera
unificada totes les aportacions recollides en aquest sentit:
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Figura 8. Aportacions ciutadanes dibuixades sobre plànol

Font: Lavola a partir de les aportacions de la sessió
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