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MEMÒRIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANÇ DEL POUM DE SENTMENAT

1. INTRODUCCIÓ
El present document fa referència a la primera fase del procés participatiu del POUM de
Sentmenat, corresponent a l’Avanç.
En aquesta fase, els principals objectius de la participació són:
-Donar a conèixer el procés de revisió del POUM que ha iniciat l’Ajuntament, i explicar quin és
l’abast real d’un document d’aquestes característiques.
-Recollir les principals inquietuds i demandes de la ciutadania.
-Incorporar al document de l’avanç el coneixement que tenen els veïns i veïnes de Sentmenat
de molts dels temes que s’hi tracten.
El procés s’ha realitzat d’acord amb les determinacions que queden recollides en el Decret
1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la llei d’urbanisme i el Decret 305/2006 de
18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, així com les pròpies del
Programa de Participació Ciutadana del POUM de Sentmenat.

2. METODOLOGIA

1. Esquema metodològic del procés participatiu complet del POUM de Sentmenat. Font: Programa Participació Ciutadana
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Del total del procés participatiu que acompanya a la revisió del POUM, i que queda recollit en el
Programa de Participació Ciutadana, durant l’Avanç es desenvolupen tant la Fase 0, com la 1.
La primera, ha servit per establir les bases del procés participatiu i iniciar la campanya de
comunicació que el recolza.
La segona, on hi ha participat directament la ciutadania del poble, s’ha dividit en 3 moments:
-Fase 1.1. Informació i Diagnosi
-Fase 1.2. Criteris, objectius i principals propostes.
-Fase 1.3. Devolució
L’objectiu ha sigut el d’avançar en paral·lel a la redacció del POUM, de manera que cadascuna
de les sessions que s’ha fet, es plantejava en continuïtat amb els treballs previs. Tant pel què fa
a d’altres activitats participatives, com a les novetats que anaven sorgint fruit del propi treball
tant de l’equip redactor, com dels tècnics municipals i polítics de l’ajuntament.

3. REPRESENTATIVITAT
L’estratègia del procés participatiu que ha acompanyat l’Avanç del POUM de Sentmenat ha
sigut la de fer-lo extensiu al màxim de representants del teixit social del poble. S’ha fet a través
de convocatòries obertes per tal de permetre establir un espai de diàleg entre aquells defensen
postures divergents, i valorar conjuntament com cal afrontar-les amb el major grau de consens
possible.
Per a fer-ho s’han utilitzat els canals que fa servir habitualment l’ajuntament:
-Espai web municipal.
-Bustiada amb tríptics informatius.
-Contacte directe amb associacions actives del teixit social de Sentmenat.
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2. Model de tríptic per a la difusió de les sessions del 20 i 22 d'octubre de 2016 Font: Elaboració pròpia

El següent quadre mostra el conjunt d’entitats i col·lectius que han participat del procés
participatiu. Val a dir que més enllà dels assistents que venien en representació d’un conjunt de
gent, hi ha assistit també nombroses persones a títol individual.
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3 . Mapa social. Font: Elaboració pròpia

4. BUIDATGES
En aquest capítol s’adjunten els informes parcials que s’han fet durant el procés participatiu de
l’Avanç del POUM de Sentmenat.
Recullen específicament el contingut de les sessions obertes que van realitzar-se els dies 22
d’octubre (Fase 1.1) i el 3 de març (Fase 1.2).
Aquests informes parcials han servit com a document de treball, doncs s’han fet arribar tant a
l’equip redactor com a l’ajuntament durant el procés, per tal que servissin per establir un diàleg
i anar construint el contingut del propi document de l’Avanç.
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4.1. FASE 1.1. INFORMACIÓ I DIAGNOSI
22 d’octubre, Escola Can Sorts

4. Sessions 22 d'octubre Font: Elaboració pròpia

Els tallers participatius sobre la diagnosi del POUM formen part de la primera fase del
procés participatiu que avança en paral·lel a la redacció de l’Avanç.
S’han realitzat posteriorment a la sessió informativa i de presentació, on Jornet Llop Pastor
Arquitectes, com a equip redactor va exposar les primeres idees extretes de l’anàlisi i la
diagnosi realitzats, i Pla Estel, com a responsables del procés participatiu, va presentar els
objectius i el calendari d’aquestes accions.
Els debats es plantejaven entorn de tres grans àmbits:
1-Mobilitat i Sòl no urbanitzable
2-Espais Lliures i Equipaments
3-Habitatge i activitat econòmica.
Els assistents a la jornada van apuntar-se a un d’aquests temes, i vam intercanviar
opinions en base a diversos ítems plantejats inicialment. Posteriorment vam rotar les taules,
de manera que tothom va acabar passant per els tres eixos, afegint la informació que
cregués oportuna, per d’aquesta manera, construir una reflexió compartida entre tots i
totes.
Val a dir que, malgrat l’objectiu és construir un discurs conjuntament, en alguns dels temes
plantejats no existeix un consens ampli. Actualment el POUM es troba en fase d’Avanç, de
manera que aquelles opinions contradictòries s’han recollit per igual, i es seguiran
treballant en futures ocasions de cara a poder apropar les postures.
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En el buidatge de la sessió s’han destacat aquelles aportacions amb un grau de consens
més ampli, per diferenciar-les d’aquelles on hi havia mes controvèrsia o d’altres que van
ser aportades individualment per algun dels assistents.

Grau de consens elevat

En aquest informe, s’han recollit també algunes opinions que s’escapen de l’abast real
d’un POUM. Tot i això, creiem que és interessant per emmarcar la postura de la ciutadania
en termes generals.

4.1.1. ESPAI LLIURE I EQUIPAMENTS
-ZONES VERDES DINS LA TRAMA URBANA
El debat es planteja inicialment a partir de les dades que afirmen que la proporció
d’espai lliure respecte el sostre residencial està per sobre del que diu la llei
d’urbanisme.
-Es comenta que al llarg del nucli, i sobretot en les zones de creixement més recent
les zones verdes estan disseminades, i aïllades entre elles, fet que no permet tenir
una visió de continuïtat d’aquest tipus d’espais, i que la urbanització que s’hi ha
realitzat tampoc s’associa a la idea d’espai verd, moltes vegades generant espais
molt pavimentats i amb escassa vegetació. Aquests espais, sobretot al centre del
nucli urbà són, a vegades, petites places amb dificultat d’accés ja que estan
voltades de carrers amb trànsit de vehicles.
-La qualitat d’aquests espais és francament millorable, i també es detecta una falta
de manteniment que fa que progressivament vagi quedant aquell espai en desús, o
en condicions que fa que la gent deixi d’utilitzar-lo (en concret el parc de la Riera,
on hi ha vandalisme que causa desperfectes, centrats principalment a la xarxa
pública d’enllumenat, cosa que fa que als vespres ningú hi passegi).
-A nivell de la qualitat d’aquests espais, es considera que no hi ha un espai de
lleure per poder gaudir amb la família, per passejar sense haver de sortir del nucli
urbà, il·luminat suficientment durant la nit, amb zona de picnic, i altres usos que li
donin possibilitats i variants d’ús.
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-Es proposa recuperar el valor històric i simbòlic (en temps de la República) del
bosc de Can Perich.
-Es considera que les zones verdes en les urbanitzacions fora del nucli urbà són
innecessàries, ja que són espais on la vegetació ja hi és molt present. El bosc és a
tocar, i és on la gent va a passejar, jugar, etc...
-Es té la percepció que el nucli urbà té uns límits massa clars respecte el seu
entorn natural, quedant molt ben delimitat allà on comença el poble i on acaba
l’espai verd natural. Seria interessant difuminar una mica aquest límit per tal de
suavitzar-lo i aconseguir espais més agradables.

-ZONES VERDES ESTRUCTURANTS DE SENTMENAT
El debat s’emmarca en el fet de determinar quins són els espais lliures que tenen
paper central al poble, tant per la seva dimensió, com pel què fa a l’ús que se’n fa.
-Els ciutadans tenen clara la percepció que el Parc de la Riera i el Bosc de Can
Perich són els espais que representen les zones verdes més importants de tot el
municipi.

- El Parc de la Riera
Pel que fa aquest espai central en el nucli, es detecta que no s’hi ha fet prou
actuacions d’urbanització i sobretot d’accessibilitat. Visualment és un espai verd
important que es percep des de molts espais del nucli urbà, però té pocs accessos
físics per poder-t’hi endinsar. Longitudinalment no està condicionat per tal de
poder-lo recórrer, i la part sud del parc és totalment impracticable. A la part nord,
s’hi han condicionat una sèrie d’usos (una pista, un skate park) però se n’hi hauria
d’implantar més per tal de tenir major ventall de possibilitats d’ús d’aquest espai.
La transversalitat d’aquest eix també té mancances, ja que es pot creuar en molts
pocs punts, i moltes vegades és un espai que fa més de barrera que de nexe d’unió.
Amb tot, es reconeix el potencial d’aquest eix com a element vertebrador dels
espais verds del poble, si tingués més connexions transversals que s’endinsessin
cap al nucli urbà, generant carrers d’un altre aspecte, i a nivell longitudinal s’hauria
d’impulsar perquè tingués continuïtat cap al nord, donant accés a l’escola situada a
l’altra banda del pont de la carretera de Castellar, i un altra bifurcació cap a la zona
del Castell, per poder continuar per un itinerari verd, i cap al sud ampliant l’oferta
d’usos de lleure en un espai que actualment no està condicionat per al seu accés.

8

MEMÒRIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANÇ DEL POUM DE SENTMENAT

Estirant el fil del Parc de la Riera com element estructurador, es planteja que
aquest ens serveixi d’aproximació cap a la urbanització de can Vinyals,
possibilitzant així alternatives al vehicle rodat com a mitjà de transport i de
comunicació entre ambdós nuclis.

- El Bosc de Can Perich
-També està en consideració de la gent aquesta zona verda de dimensions
importants, amb un caràcter de falta d’urbanització que també limita molt les
activitats que s’hi poden dur a terme. Facilitar els accessos i condicionar-lo serien
els temes importants a realitzar, perquè s’entengui i s’utilitzi com a zona verda
urbana, més que el bosc sense tractar (darrerament s’ha desbrossat, com a única
intervenció) que sembla que és.
-Es proposa connectar el passatge de Can Perich, per donar-hi un major accés, i
potenciar el passatge del Coro, per millorar la connexió transversal entre el Parc de
la Riera i el centre del nucli urbà.

-EQUIPAMENTS COMUNITARIS
-Es valora positivament la reserva de sòl per a equipaments comunitaris, i la
idoneïtat de la seva posició, ja que hi ha necessitat d’un institut nou, amb una
previsió d’espai, també hi ha reserves de sòl per ampliació de la zona esportiva, i
també hi ha sòl per a una nova residència d’avis actualment necessària.
-Es comenta la poca necessitat de disposar de reserves d’equipaments a les
urbanitzacions, ja que no es considera sostenible descentralitzar algun servei
municipal.
-No hi ha consens en opinar sobre la necessitat de reserva d’espai per equipament
de nivell supramunicipal, ja que hi ha por que serveixi per allotjar un tipus d’activitat
que no sigui ‘‘beneficiosa’’ pel poble.
-Sobretot en urbanitzacions falta acurar més la previsió d’usos per aquestes
reserves d’espai d’equipament, ja que segurament no serà necessària una escola.
En aquests entorns s’ha trobat la necessitat d’haver d’instal·lar una estació de
bombament.
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-EIXOS CÍVICS
Es detecten unes zones de major afluència i trànsit de persones, que són les
properes a l’escola de can Sorts, i cap a l’Institut, generant una circulació
important sobretot en els carrers Llims i Caldes, que ens porten també, cap a la
biblioteca, al CAP, o a l’església. Aquests carrers tenen voreres estretes i dificulten
molt el seu pas, i per tant la majoria de persones transita per la calçada. Són
carrers també amb trànsit de vehicles, i hi ha consens en què s’hauria de donar
prioritat de pas als vianants enlloc dels vehicles, podent arribar a carrers amb
plataforma única, etc.
Es proposa donar accés al SEM i a l’institut a través del parc de la Riera Sud, per
poder-hi arribar caminant evitant passar per carrers del nucli urbà amb trànsit de
vehicles.
A partir d’aquests eixos principals es proposa la creació d’un camí escolar cap a
Can Sorts, que garanteixi recorreguts segurs, donant més autonomia als infants.
Un altre eix important de circulació de persones i bicicletes, és l’eix central del
poble, que va des del Castell fins al camí Ral de Barcelona. Aquest eix té una doble
funció: per una banda es fa servir a nivell peatonal / bicicletes per sortir del nucli
urbà i poder passejar pels entorns naturals del poble, i per altra banda es fa servir
per circular en cotxe per accedir dels afores cap al centre del poble.
Apart de l’ús intens en certs moments del dia d’aquest carrer, es detecten
conflictes entre bicicletes (que circulen en sentit contrari) i vehicles.
Hi ha algunes propostes sense unanimitat que parlen de reduir el volum de trànsit
d’aquests carrers, de manera que siguin només els veïns els que en poguessin fer
us, relegant el caràcter de via rodada a la carretera principal, i no als carrers
interiors del poble, però aquesta idea genera un important debat i dubtes sobre la
mobilitat resultant.
Es parla també que la zona de la piscina coberta està molt desconnectada, i també
a través de la riera seria un eix de lligam important entre aquest equipament i el
centre del nucli urbà.
Importància de millorar l’accessibilitat a l’equipament de Centre d’Assistència
Primària, com a punt important i delicat, a causa de la mobilitat moltes vegades
reduïda dels seus pacients.
Potenciar el pas transversal sobre la riera al final del carrer Joanot Martorell, i que
connecti i aproximi el barri de can Palau al centre del nucli urbà, a través de l’espai
verd que genera el parc de la riera.
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5 . Plànol de treball realitzat durant al taller Font: Veïns i veïnes de Sentmenat

4.1.2. MOBILITAT I SÒL NO URBANITZABLE
RELACIÓ DEL MUNICIPI AMB ELS ESPAIS NATURALS
El debat es planteja entorn el paper que juga el Sòl no Urbanitzable de Sentmenat
en el conjunt del municipi, i la relació que té actualment amb el nucli urbà del poble.
També es reflexiona entorn d’aquells elements singulars i/o patrimonials que caldrà
tenir presents, així com les activitats que s’hi desenvolupen.
En termes generals, els assistents consideren prioritari mantenir el caràcter que té
actualment el SNU de Sentmenat.

- Xarxa de camins i connectivitat.
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La xarxa de camins que més s’utilitza per part de la majoria de la ciutadania són els
del nord del terme municipal. S’apunta la necessitat d’un major grau de
manteniment de molts dels recorreguts, doncs molts d’ells estan força malmesos,
especialment des de les ventades del 2014.
Es destaca per part d’alguns dels assistents, la necessitat d’estudiar amb més
detall l’adequació del camí que surt de Guanta direcció a Caldes, doncs constitueix
una de les vies d’evacuació d’aquest nucli en cas d’incendi, i sembla que
actualment no té unes condicions adequades.
S’apunta també la idea que la xarxa de camins podria utilitzar-se com a itineraris
per a bicicletes per tal de millorar la connectivitat entre les urbanitzacions i el nucli.
S’ha comentat també que els camins haurien d’ajudar a fer una transició gradual
entre el nucli urbà i el territori. En aquest sentit cal atendre també a elements com
la Riera o el camí ral.

- Sòl Agrícola.
El debat generat parteix de la premissa que l’activitat agrícola a Sentmenat, així
com al conjunt del territori, ha disminuït notablement durant els darrers anys.
S’apunta la possibilitat que des del POUM s’estudiïn mecanismes per tal que la
regulació d’aquests àmbits pugui facilitar-ne el seu desenvolupament. Algun dels
assistents posa com exemple el Parc Agrícola del Vallès.
Existeix al municipi una tipologia de terrenys agrícoles al marge del que diu la
normativa urbanística actual. Es tracta d’horts, que en alguns casos es troben en
sòl urbà, i que poden arribar a constituir una competència deslleial amb la resta,
més enllà de que molts d’ells es troben en unes condicions poc adequades. Caldria
que des del POUM es valorés la possibilitat de delimitar uns àmbits específics per a
tals usos, o que es busquessin mecanismes per a què aquestes activitats es
desenvolupessin d’una manera ordenada, de caràcter social i en consonància amb
la resta d’usos.

-ELEMENTS I SINGULARITATS DEL SÒL NO URBANITZABLE
El debat es planteja entorn de tots aquells elements que es troben actualment en
SNU, tals com masies o d’altres construccions, fonts... i el tractament que els ha de
donar el nou POUM.
Per una banda, igual que s’exposa en quant a l’activitat agrícola, es considera que
el POUM ha de tendir a protegir les edificacions en SNU, però sense que això acabi
12
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repercutint negativament en el seu estat, doncs sovint un grau de protecció molt
elevat fa inviable qualsevol tipus d’aprofitament per part dels propietaris.
En determinats casos, que caldrà estudiar en profunditat un cop arribi el moment,
podrien plantejar-se usos com el turisme rural, per tal de donar un ús a determinats
edificis alhora que incentivaria l’activitat econòmica de Sentmenat.
S’apunta també la necessitat que el POUM tingui en compte la diversitat d’elements
del SNU. Arribat el moment, es veu necessari que molts dels col·lectius del poble
que hi han treballat els últims anys (en la majoria de casos ja han tingut contactes
amb l’ajuntament) puguin intervenir-hi i aportar els seus coneixements.
Es creu oportú que el nou POUM valori la protecció de l’entorn del Castell, i no
només l’edifici, doncs constitueix l’element clau que estructura la part nord del
municipi, i cal preservar-ne les seves qualitats.
S’han identificats algunes construccions en SNU que sembla que haurien crescut
per sobre del què la normativa urbanística els permet, o que es troben actualment
en unes condicions poc respectuoses amb l’entorn. Caldrà estudiar aquests
elements des del POUM, però també es veu necessari incrementar la disciplina
urbanística per tal que no torni a succeir.

-RELACIÓ I COMUNICACIONS AMB ALTRES MUNICIPIS
(INFRAESTRUCTURES TERRITORIALS)
El debat gira entorn tres grans actuacions plantejades pel Pla Territorial de
Barcelona (El 4t Cinturó, i la millora de l’eix Castellar del Vallès --- Sentmenat --Caldes i la variant entre Polinyà i Sentmenat.
La reflexió que s’ha fet té en compte que moltes d’aquestes directrius venen de
documents amb una jerarquia urbanística superior i que, per tant, el POUM té un
marge de maniobra inferior que en d’altres situacions.
- Quart cinturó
La implantació de la Ronda Vallès és un dels temes que més controvèrsia ha
provocat entre els assistents.
Els que hi estan en contra destaquen que és una infraestructura que el poble no
necessita i que caldria apostar per una mobilitat més sostenible.
S’apunta la necessitat de valorar les determinacions que surtin del pla de Mobilitat
del Vallès, actualment en tràmit.
També s’indica la possibilitat d’estudiar el fet que el POUM no faci les reserves
pertinents tal i com han plantejat altres municipis (aquesta postura farà gairebé
13
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inviable l’Aprovació definitiva del POUM, circumstància que s’ha valorat durant el
taller).
Els que defensen la implantació d’aquesta infraestructura, consideren que aportarà
més avantatges que inconvenients, ja que representarà una millora significativa de
les connexions amb altres municipis i això beneficiaria també a l’economia del
poble.
S’apunta però que caldrà un treball detallat per minimitzar tant l’impacte ambiental
com la relació que tindrà amb els nuclis construïts actualment.
- Eix Sentmenat --- Polinyà (connexió amb el Polígon de Can Clapers)
Els assistents al debat consideren que és prioritària la variant de la carretera de
Sentmenat a Polinyà en el tram que connecta amb el polígon industrial. D’aquesta
manera es milloraria la pròpia connectivitat de les activitats que s’hi desenvolupen
alhora que s’alliberaria la trama viària urbana del pas de camions.
- Eix Sentmenat --- Polinyà (connexió per Can Palau).
En aquest aspecte hi ha un consens força elevat pel què fa a la diagnosi de la
problemàtica, però no així amb la manera de solucionar-ho.
Actualment la xarxa de viària de Sentmenat ha d’absorbir un volum de tràfic elevat
d’habitants de Castellar que passen pel poble per evitar travessar per Sabadell i
això col·lapsa la xarxa viària urbana. Alguns dels assistents veuen el traçat
d’aquesta variant com una bona eina per a canviar aquesta situació, mentre que
d’altres opinen que les dificultats tècniques degudes a la pròpia configuració del
territori porten a descartar aquesta alternativa.
- Eix Sentmenat --- Castellar
La totalitat dels assistents consideren que la millora d’aquesta carretera és
prioritària. Ho és actualment, i ho serà encara més si algun dia la línia de FGC del
Vallès arriba fins a Castellar.

-MOBILITAT URBANA -ACTIVA vs MOTORITZADAEl debat es planteja com una com una reflexió genèrica entorn el model a seguir pel
què fa a la mobilitat urbana de Sentmenat i la possible detecció per part d’aquells
que l’utilitzen diàriament de possibles dèficits en la trama actual.
- Model a seguir en quant a mobilitat
A grans trets, s’aposta per un model de nucli on, un cop fetes les millores en les
connexions perimetrals que permetran alliberar el centre de poble d’un important
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volum de tràfic de pas, es tendeixi a peatonalitzar vials i a donar la prioritat a tots
aquells que opten per mitjans de transport actius (a peu, bicicleta...).
En aquest sentit s’apunta la necessitat que el POUM plantegi algunes reserves
d’aparcament perifèric per a fer viable aquest fet.
També s’han valorat algunes de les operacions viàries internes, tals com la
obertura de carrers o l’execució d’alguns xamfrans que resten pendents. En línies
generals, i a falta que s’estudiïn en detall aquestes intervencions, el conjunt dels
participants aposten per una postura conservadora en aquest sentit. Creuen que en
la majoria de casos, és més gran la problemàtica i les molèsties que generen que
el benefici col·lectiu que se n’acaba obtenint.
- Dèficits de la xarxa
xar xa viària urbana
Alguns dels assistents apunten alguns àmbits concrets que caldria estudiar.
S’ha comentat el cas del c/Salvador Espriu, apuntant que podria ser d’una sola
direcció, i que el conjunt del barri funcionés a mode de circumval·lació.
També s’apunta la problemàtica que genera l’aparcament de camions en zones
majoritàriament residencials.

4.1.3. HABITATGE I ACTIVITAT ECONÒMICA
-CREIXEMENT URBANÍSTIC vs MILLORA DE L’EXISTENT
El debat sobre aquest ítem pivota al voltant de l’àmplia forquilla de previsions
demogràfiques exposada a l’anàlisi, i sobre la tipologia i la localització d’habitatges
què caldria projectar a futur.
-Tothom considera més encertada la previsió baixa de creixement demogràfic, per
la qual Sentmenat quedaria, al 2034, amb pràcticament la mateixa població. Es
considera que els habitatges han de créixer més que la població, pel fet que la
tipologia d’habitatges més petits tendeix a ser més demandada pels distints
col·lectius: joves, gent gran, famílies monoparentals,... Aquí hi ha un dissens sobre
la grandària mínima d’aquests habitatges, que varia entre 45m2 i 60m2.
-Es percep com a important la promoció pública d’habitatges i el foment del lloguer,
així com l’existència d’una política clara per habitatges buits, que gairebé tothom
considera que són més del 6% indicat a l’anàlisi. Caldria fomentar també el
desenvolupament dels solars buits.
-Es considera que no cal preveure noves àrees de reserva d’habitatge, sinó que cal
consolidar el nucli existent i completar els sectors ja previstos (Can Ramoneda). Hi
15
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ha un cert dissens sobre la conveniència de densificar el centre de Sentmenat. No
es parla sobre els altres nuclis de població de Sentmenat.
-Es planteja que hi hagi més capacitat per part de l’Ajuntament a l’hora de regular
la implantació de nous d’habitatges, de manera que es puguin prendre mesures
d’ajust segons els diferents escenaris plantejats. Un planejament flexible
proporcionaria aquesta capacitat d’ajust.

-COMERÇ DE PROXIMITAT (BARS, FORNS...) i COMERÇ D’ÚS
ESPORÀDIC (SUPERMERCATS)
El debat es centra en les diferents estratègies de reactivació comercial que podrien
fer que Sentmenat millorés la seva activitat econòmica.
Els ciutadans no tenen la percepció que Sentmenat tingui el comerç concentrat, en
tot cas, a més de localitzar-se al c/ Anselm Clavé i a les places de la Colomina i
l’Església, tothom subratlla que també hi ha comerç al c/ Joanot Martorell.
- Revulsiu comercial
Davant la necessitat compartida de reactivar comercialment Sentmenat, amb
polítiques i mesures addicionals a allò que pot plantejar la redacció d’un POUM,
s’exposen 3 estratègies diferents al respecte:
-Instal·lar un gran equipament comercial (exemple: Mercadona, Bonpreu,...) que
sigui capaç d’animar altres estructures comercials locals. La idoneïtat d’aquesta
estratègia s’ha posat en qüestió en vàries ocasions.
-Reforçar o consolidar eixos comercials al teixit urbà. S’ha observat que no hauria
d’anar en detriment dels comerços que no estiguin als eixos que es plantegin.
-Obrir un Mercat Municipal. Aquesta proposta ha tingut molt bona acollida, tot i
expressar dubtes sobre la seva viabilitat, es considera que compliria un doble
objectiu: la reactivació comercial, i l’aposta pel teixit agrari local com a economia a
desenvolupar, doncs els productes de proximitat podrien tenir una bona sortida al
mercat local.
S’ha apuntat la conveniència d’una gestió público-privada d’aquest Mercat
Municipal, associant l’estratègia a la instal·lació d’un supermercat on es pugui fer
tota la compra necessària per les famílies.
El debat també ha contemplat aspectes d’horaris comercials o de preus de lloguer
dels locals comercials com a determinants per col·laborar a la reactivació del
sector.
16
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-ACTIVITATS ECONÒMIQUES PRODUCTIVES
En l’aspecte de les activitats productives, s’ha parlat sobretot de la grandària de
les parcel·les industrials en relació a les empreses que es podrien implantar i
també de les diferents activitats productives.
S’observa que hi ha activitat a algunes de les parcel·les contemplades com a no
edificades al material gràfic exposat.
Es parla de Kostal com a exemple de gran empresa ubicada a Sentmenat i què ha
aportat llocs de feina local, a nivell municipal i comarcal.
- Sòl industrial
Es parla de consolidar els polígons actuals, no de reservar més sòl industrial. Es
comenta la importància d’aquesta consolidació al polígon de Can Roure. És
desitjable que es pugui proporcionar sòl a grans empreses (reservant parcel·les de
gran tamany) però es reconeix la dificultat d’accés als polígons de Sentmenat a
nivell logístic. Es percep com a millor estratègia proporcionar grandàries de
parcel·la enfocades a les petites i mitjanes empreses, que puguin consolidar la
seva activitat i tenir la possibilitat de créixer al propi polígon.
- Agricultura
Es percep l’agricultura com una oportunitat potencial latent, però sense una
estratègia clara de reactivació. Caldrien esforços addicionals per part de
l’administració (per exemple, recolzar l’emprenedoria) per a què això es convertís
en una economia productiva potent.
- Altres activitats
S’apunta a activitats existents menys convencionals com a oportunitats: activitats
hípiques i canines. Es parla també d’explorar el sector forestal o ramader com a
oportunitat, amb dubtes però sobre el seu potencial real.
Arran de problemàtiques del passat i actuals, es demana fer atenció a les activitats
d’incidència ambiental, limitant-les. Es posa l’exemple de la incidència al municipi
de la producció de purins.
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4.2. FASE 1.2. CRITÈRIS I OBJECTIUS. PRIMERES PROPOSTES
03 de març, Sala Ecus
Els tallers participatius sobre els criteris i objectius del POUM i les primeres propostes,
formen part de la segona fase del procés participatiu que avança en paral·lel a la redacció
de l’Avanç.
S'han realitzat el dia 3 de març, a la sala Ecus, i es plantegen en continuïtat amb les
sessions que van tenir lloc a l'octubre, on es va treballar específicament la diagnosi
urbanística del poble.
La sessió va iniciar-se amb una presentació a càrrec de l'equip redactor, on es va posar al
dia el contingut del document i s’apuntaven les principals línies de proposta. L’explicació
mostrava el resultat de les revisions tècniques fetes durant els darrers mesos i les diverses
aportacions rebudes, entre elles, les primeres aportacions fetes per la ciutadania.
Els assistents van poder donar la seva opinió individual mitjançant unes fitxes que podien
anar completant durant l'exposició, i de manera directa, a través de tres debats temàtics
que es van fer posteriorment:
1-Mobilitat i Sòl no urbanitzable
2-Espais Lliures i Equipaments
3-Habitatge, Activitat econòmica i Patrimoni.
Val a dir que, malgrat l’objectiu és construir un discurs conjuntament, en alguns dels temes
plantejats no existeix un consens ampli. Actualment el POUM es troba en fase d’Avanç, de
manera que aquelles opinions contradictòries s’han recollit per igual.
En el buidatge de la sessió s’han destacat aquelles aportacions amb un grau de consens
més ampli, per diferenciar-les d’aquelles on hi havia més controvèrsia o d’altres que van
ser aportades individualment per algun dels assistents.

Grau de consens elevat

S’han recollit també aportacions fetes a títol individual, algunes de les quals s’escapen de
l’abast real d’un POUM, i que en alguns dels casos responen als interessos específics
d'aquells qui les fan. Tot i això, creiem que és interessant per emmarcar la postura de la
ciutadania i per tal que l'ajuntament conegui algunes de les demandes dels veïns i veïnes
del poble.
La convocatòria dels tallers s’ha fet de manera oberta mitjançant diversos dels canals dels
que disposa l’ajuntament,amb l’objectiu d’arribar al major grau de participants possible.
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Entre les desenes de persones que omplien la sala, s’hi trobaven representades
nombroses associacions i col·lectius, a més de ciutadans a títol individual.
Els que van deixar-ne constància són:
-Associació d’Empresaris de Sentmenat.
-AA PP Bosque de Guanta
-Sentmenat Empresarial
-Mecman Industrial
-Societat Coral Obrera La Glòria Sentmanatenca.
-Museu-Arxiu de Sentmenat
-Direcció del Polígon Industrial Can Roure
-Junta de Compensació del Polígon Industrial de Can Roure
-Scharlab, SL (Junta d’empresaris)
-Associació de veïns de Sentmenat.
-Representants de l’equip tècnic de l’Ajuntament.
-Representants polítics de l’Ajuntament.

6 . Imatge presa durant la realització del taller. Font: Elabor ació pròpia

4.2.1. MOBILITAT
En termes generals els assistents als debats es mostren d’acord en la diagnosi que
l'Avanç del POUM fa de la mobilitat del poble.
19

MEMÒRIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANÇ DEL POUM DE SENTMENAT

L'estratègia de potenciar una mobilitat activa i amb prioritat pels vianants en el centre
urbà, i definir millores en les vies perimetrals per tal d’evitar les interferències que
provoca la mobilitat territorial té molt bona acceptació, però no hi ha un consens total
en la manera com actuar-hi.
- Variant Sud del Polígon de Can Clapers
Ampli consens en l’execució de la connexió Sud del Polígon de can Clapers i la
carretera B-142. Es considera una millora prioritària. Alguns dels assistents comenten
que caldrà estudiar-ne el traçat, i la a seva formalització per garantir-ne la permeabilitat
i la integració paisatgística.
- Ronda Nord.
La ronda Nord de Sentmenat és un dels temes que genera més diversitat d'opinions
entre els participants als debats. Malgrat la diagnosi és compartida per la major part
d'ells, no passa al mateix amb les maneres de donar-li resposta.
El traçat actual genera interferències entre la mobilitat territorial i la urbana, i això és un
tema que caldria millorar. A banda de la discussió entre les diferents alternatives,
alguns dels assistents apunten la possibilitat de completar la urbanització del carrer de
Dr. Fleming, per tal d'evitar que els cotxes i els camions hagin de baixar fins a la
rotonda de l’av. de Terrassa.
Algun dels assistents planteja l'alternativa de traçat que va més al Nord, argumentant
que seria la manera que moltes dels elements urbans que hi ha (cementiri, castell...)
quedessin realment integrats a la trama urbana, i a més a més de permetre reduir el
tràfic del Passeig de la Torre Roja. Els seus detractors argumenten que aquesta
alternativa suposaria una barrera amb l'espai natural del nord del municipi i que posaria
en risc aquests terrenys, fent-ne més possible la seva urbanització.
Malgrat no hi ha consens en el traçat de la variant, si que es plantegen millores
puntuals que es podrien fer a curt termini, i que són vistes amb bons ulls per la major
part dels participants. Caldria estudiar les interseccions entre l’av. Principal del Polígon i
el Passeig de la Torre Roja, així com la intersecció entre el carrer del Cementiri Nou i el
propi passeig. S’apunten com a mesures la implantació de rotondes.

- C1413a, Carretera de Caldes
Malgrat aquesta proposta afecta també al municipi de Caldes, s'ha comentat que
caldria connectar la carretera c1413a amb la c-59 sense haver d'entrar a Caldes, fent-ho
pel sud del municipi.
- C1415a, Carretera de Castellar
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Si s'acaba desenvolupant l'ampliació de Can Palau, aquest desenvolupament hauria de
contribuir a la millora de la carretera de Castellar. Algun dels assistents apunta la
possibilitat de desdoblar-ne el tràfic.
- Variant Oest
Pel què fa a la variant oest, passa una cosa similar a la variant Nord. Els assistents al
debat comparteixen la visió de l’Avanç del POUM, que argumenta que el tràfic que
travessa el poble, especialment els que venen de Castellar del Vallès, genera un
problema de mobilitat al centre de la Vila.
Malgrat això, no hi ha consens en quina hauria de ser la solució. Alguns veuen
necessària la execució d'aquesta nova via, encara que no vagi lligada al
desenvolupament dels sectors urbanístics de l'oest, mentre que d'altres creuen que
caldria fer menys eficient el pas dels cotxes pel centre del poble, de manera que no els
sortís a compte fer-ho.
- Aportacions individuals:
-Implantar parades de bus al polígon industrial. Es creu que podria ajudar a disminuir el
volum de tràfic, doncs alguns dels treballadors de municipis veïns podrien venir sense
fer ús del vehicle privat.
-Implantar un heliport al polígon, per evacuació de ferits.
-Possibilitat de canviar la parada de bus més antiga del poble, i situar-la al passeig
Josep Duran. Per a fer-ho caldria canviar el sentit dels dos trams de carrer que
connecten amb el carrer Anselm Clavé.

4.2.2. SÒL NO URBANITZABLE
En termes generals, els assistents al debat es mostren a favor del tractament plantejat
per al conjunt del Sòl no Urbanitzable del poble, tant pel què fa a la diagnosi com en els
principals criteris i propostes apuntades.
En especial, té molt bona acceptació la sol·licitud d’ampliació del límit del parc Natural
de Sant Llorenç del Munt, o les estratègies per a protegir el conjunt del SNU, alhora que
es potencien activitats agrícoles.
Es valora molt positivament la voluntat del pla d’integrar la xarxa de camins amb la xarxa
viària urbana del poble, i s’apunta la necessitat també que es tingui en compte les
connexions amb els pobles veïns a través d’aquests recorreguts.
Varis assistents comenten la necessitat de fer millores en la xarxa de camins pel què fa
al seu manteniment.
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Aportacions individuals:
-Plantejar el soterrament de les línies elèctriques que es troben en Sòl No Urbanitzable.
-Estudiar l'impacte visual i acústic de la central elèctrica.
-Parar atenció a la zona de Guanta, pel què fa a la neteja de les cunetes, adequació de
camins, tala d'arbres en mal estat, retirada de troncs, millora de ponts taponats,
realització de tallafocs i subministrament d'aigua al conjunt d'habitatges del veïnat.

4.2.3. ESPAIS LLIURES
Els participants consideren adequada la diagnosi de l’Avanç de POUM en relació als
espais lliures i, en general, estan d’acord amb els criteris que s’han exposat.
Hi ha consens respecte la necessitat d’interconnectar les peces d’espais lliures,
estratègia que es considera que ha d’anar lligada també amb la pacificació d’alguns
dels carrers del nucli, els equipaments existents i l’activitat comercial.
- Parc de la Riera
Ampli consens en la importància d’entendre aquest espai com a connector, enlloc de la
fissura que és actualment. Cal condicionar-lo i habilitar-ne no només el seu pas
transversalment, sinó també longitudinalment, per afavorir la connexió de Sentmenat a
escala supramunicipal.
Actualment està arranjat a trams, i caldria que la seva intervenció tingués continuïtat a
tota la seva llargada, per tal que sigui possible recórrer-lo i que, per tant, esdevingui
connector real de diferents parts del poble, en termes de mobilitat a peu i en bicicleta.
És un espai amb molt potencial com a lloc d’estada, que pot atraure activitats en família,
entre d’altres. Actualment manquen gran espais de lleure al municipi i els habitants
surten a poblacions veïnes per suplir aquestes mancances.
- Bosc de can Perich.
Es considera que per poder-lo entendre com un espai lliure d’ús cívic li cal molt més
arranjament. Es proposa instal·lar-hi un espai de pícnic.
- Aportacions individuals:
-Connexió dels espais lliures existents, tenint en compte la ‘‘peatonalització’’ del centre
urbà i el seu enllaç amb la xarxa de camins rurals.
-Considerar la connexió dels espais lliures tenint en compte, també, la zona industrial i el
torrent d’en Baiell (zona llevant del municipi).
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4.2.4. EQUIPAMENTS
En termes generals, els assistents als debats estan d’acord amb la diagnosi dels
equipaments plantejada per l’Avanç de POUM.
Hi ha consens en apuntar que l'estratègia de procurar la interconnexió dels
equipaments, ha d’anar vinculada a la xarxa d’espais lliures i d’eixos cívics que es
plantegi.
En relació a les necessitats i previsions plantejades, es considera que cal estudiar-ho
amb deteniment a nivell tècnic per no repetir errors que s’han donat. És el cas de
l’institut del poble, que en el moment de la seva inauguració ja havia quedat petit. El
mateix posicionament es mostra en relació a la supressió de peces d’equipament de
caràcter supramunicipal; es considera que els caldria conèixer-ne més les possibilitats
per poder-ho recolzar.
- Equipaments esportius
Ampli consens en la necessitat d’incorporar al diagnòstic que els equipaments esportius
del municipi estan molt dispersos i que aquesta situació no és favorable.
Com a criteri a tenir en compte en la definició del destí de les reserves d’equipaments,
caldria tenir en compte aquest problema de localització de les instal·lacions existents.
Es considera que seria molt més pràctica una gran agrupació d’equipaments esportius,
no només pels usuaris, sinó també per la gestió dels mateixos.
- Espai cívic.
Es detecta una mancança important d’equipament d’ús cívic al nucli de Sentmenat,
mentre es senyala que a les urbanitzacions sí que disposen d’aquest tipus
d’equipaments.
Actualment, al nucli, és un espai privat el que està fent aquesta funció: el ‘‘Coro’’.
- Gent Gran.
Ho ha consens en la necessitat d’equipaments destinats a la gent gran, ja que
actualment no n’hi ha de cap tipus. Caldria un Casal per la Gent gran i una residència.
Actualment, l’únic servei que fa aquesta funció a Sentmenat és privat, i no respon a les
necessitats de tota la població.
- Centres educatius.
Més enllà de les necessitats de nous centres que ja es preveuen, s’alerta de la
problemàtica de mobilitat a l’entorn dels centres educatius. S’apunta que caldria
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afavorir la mobilitat activa a través de les intervencions a l’espai públic i preveure àrees
d’aparcament per les hores punta.
- Aportacions individuals:
-Estudiar els possibles usos d’equipament que poden acollir les peces amb aquesta
qualificació que actualment es troben en desús i edificis patrimonials, com és el Castell,
Cal Milionari, o les Escoles Velles.
-Detectar equipaments potencials en d’altres edificis del centre urbà que no es troben
qualificats com a tal. Un exemple en podria ser ‘‘La Colomina’’, masia urbana que
actualment és de titularitat privada.
-Plantejar la possibilitat de fer un nou edifici consistorial més gran, que ho centralitzés
tot, i amb l’aparcament necessari.

4.2.5. HABITATGE
En termes generals, els assistents als debats estan d’acord amb la diagnosi sobre
l’habitatge plantejada per l’Avanç de POUM.
Més que de criteris quantitatius a l’habitatge, s’han posat sobre la taula altres qüestions
tipològiques (la importància de considerar habitatges específics per a gent gran,
incorporant criteris/models plantejats al moviment de Vida Independent) o socials
(reserva de sòl per a HPOs, habitatges tutelats, habitatges cooperatius, condicions
d’accés a l’habitatge,...).
S’han apuntat els avantatges d’aconseguir ser un municipi de més de 10.000 habitants, i
si això podria ser un objectiu a proposar-se per part de l’Ajuntament o recollir la hipòtesi
a les previsions del POUM.
Aportacions individuals:
-S’ha demanat fer atenció a la Urbanització Bosc de Guanta.

4.2.6. ACTIVITAT ECONÒMICA
En termes generals, els assistents als debats estan d’acord amb la diagnosi sobre
l’activitat econòmica plantejat per l’Avanç de POUM.
S’ha reincidit en qüestions d’anàlisi ja sorgides a l’anterior acció participativa: la manca
d’eixos comercials clars, la voluntat de què es faciliti la creació d’un Mercat
Municipal,...
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Sobre l’ampliació dels polígons industrials, el debat està més sobre la grandària del
tipus de parcel·la. Es comenta que val la pena que les parcel·lacions responguin a la
voluntat d’atreure empreses grans, i què els sembla més important la consolidació dels
polígons actuals que l’ampliació prevista a l’Avanç del POUM.
Un tema que preocupava era la previsió de places d’aparcament lligada a l’activitat
econòmica, donat que és la reactivació econòmica un dels aspectes que més preocupa
a la taula de debat.
Aportacions individuals:
individuals:
-Polígon de Can Roure: es proposa un increment de la ocupació de les parcel·les,
augmentar l’edificabilitat (passar del 50% al 70%). Això facilitaria la consecució de les
obres d’urbanització pendents. Es proposa que l’ampliació de la reserva de sòl industrial
es realitzi en aquest polígon, a la part sud del poble (milloraria la mobilitat general al
municipi).
-Polígon de Can Clapers: es proposa establir mesures de reactivació i consolidació, i no
tant l’ampliació. Les estratègies podrien contemplar: flexibilització d’usos (industrials i
comercials); flexibilitzar normativa per poder augmentar la superfície mitjana de les
naus; fer un pla de xoc i un pla de manteniment del polígon per fer-lo més atractiu. Es
proposa una millora a la mobilitat amb una rotonda de sortida, davant la gasolinera.
-Flexibilitzar la normativa d’usos industrials, per exemple possibilitant usos d’oficina i
comercials.

4.2.7. PATRIMONI
En termes generals, els assistents als debats estan d’acord amb la diagnosi sobre el
patrimoni plantejat per l’Avanç de POUM.
S’entén que cal actualitzar el catàleg de béns patrimonials, tant per incloure aquells que
tinguin un cert valor i que encara no hi són, com per descatalogar els qui, pel seu estat
de conservació, no pagui la pena mantenir.
Sí que s’ha comentat, que caldria tractar amb cura els nivells de catalogació, per a què
la protecció de cada element atorgui una flexibilitat que permeti restaurar masies o
altres construccions amb una inversió raonable, que es faciliti l’adaptació dels béns
protegits a la realitat socioeconòmica actual.
S’ha esmentat també la importància d’incloure al catàleg el patrimoni industrial (tèxtil)
existent.
Aportacions individuals:
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-En la revisió del catàleg és important el manteniment i la conservació del patrimoni
cultural en tots els seus aspectes.

5. CONCLUSIONS SOBRE EL CONTINGUT DE L’AVANÇ DEL POUM
A continuació s’apunten aquells ítems que fan referència al propi contingut de l’Avanç del
POUM i dels quals hi ha hagut un grau de consens més ampli durant el conjunt d’accions
realitzades.
Entenem que són estratègies compartides per bona part de la ciutadania, i que per tant poden
esdevenir ‘‘idees força’’alhora de seguir avançant en la revisió del POUM.
- Potenciar la interconnexió de les zones verdes repartides pel centre del poble, i millorarmillorar les qualitativament.
A nivell numèric, es consideren suficients les que hi ha actualment, però caldria millorar-ne
aspectes com l’accessibilitat o el nivell d’urbanització d’algunes d’elles, alhora que es potencien
els eixos viaris que les connecten.
- Afavorir que el Parc de la Riera pugui convertirconvertir - se en un veritable eix estructurant del
poble.
Els aspectes més significatius d’aquestes millores passen per potenciar les connexions
transversals que el connecten amb el poble, potenciar els recorreguts longitudinals que
permetin llegir-lo com una unitat, i estudiar-ne els usos que s’hi troben vinculats (espais
esportius, tractament dels horts urbans...)
També s’apunta que els espai lliures a l’entorn de la Riera de Sentmenat són una bona
oportunitat per connectar el poble amb els espais naturals en SNU que es troben dins el terme
municipal.
- Protegir el SNU, alhora que es potencien algunes de les activitats que hi tenen
ten en lloc.
Cal protegir els espai naturals del terme municipal, per tal de preservar-ne els valors que
aporten a Sentmenat, sense que això vagi en detriment de la voluntat de potenciar algunes de
les activitats que hi tenen lloc.
En aquesta línia en destaca la necessitat de potenciar la xarxa de camins i connectar-la tant
amb el poble com amb municipis veïns, identificar correctament i regular els elements,
arquitectònics i naturals, en SNU per tal que puguin ajudar en l’estratègia global .
També s’ha destacat la necessitat de potenciar l’activitat agrícola del municipi.
-Millorar
Millorar connexions amb el polígon de Can Clapers,
Clapers, i estudiar estratègies per dinamitzar
l’activitat econòmica.
econòmica .
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A nivell de mobilitat en destaquen tant les connexions pel Nord, a través del Passeig de la Torre
Roja, com pel Sud, a través de la variant proposada. Pel què fa a la dinamització econòmica, es
considera oportú plantejar estratègies que puguin flexibilitzar els usos que poden implantar-s’hi
actualment.
- Apostar per la mobilitat activa
ac tiva en els recorreguts urbans, i millorar les connexions amb
altres municipis.
En el conjunt de la població de Sentmenat, té molt bona acceptació l’estratègia d’afavorir la
mobilitat activa en el centre de la vila. Per a fer-ho, les estratègies que s’han valorat són la de
definir una xarxa de carrers amb prioritat per a vianants, lligada a activitat comercial, espais
lliures i equipaments, alhora que poden definir-se alguns aparcaments perimetrals, que
redueixin el volum de tràfic rodat dins la trama urbana.
- Millorar les connexions amb municipis veïns.
Hi ha un consens ampli en la necessitat de millorar alguns dels eixos que connecten amb altres
termes municipals pel què fa al propi traçat de les vies.
També s’han apuntat les interferències que alguns d’aquest recorreguts generen en la mobilitat
urbana de Sentmenat. Malgrat no hi ha consens en com s’hauria de tractar aquest tema, s’ha
destacat en diverses ocasions que un document com el POUM, ha de tenir una estratègia en
aquest sentit, doncs és un document que guiarà el desenvolupament del poble els propers anys.
- Reforçar
Reforç ar de l’activitat comercial.
comercial.
Cal plantejar mesures per a dinamitzar l’activitat comercial del poble. Malgrat moltes d’aquestes
coses no responen directament a l’abast d’un POUM, cal tenir-ho present alhora de plantejar
temes com la xarxa viària o l’estratègia per a potenciar l’activitat agrícola.

6. VALORACIÓ I RECOMANACIONS SOBRE EL PROCÉS PARTICIPATIU
DEL CONJUNT DEL POUM DE SENTMENAT.
En aquest capítol s’apunten algunes recomanacions a tenir en compte en les següents fases del
procés participatiu que acompanya la revisió del POUM de Sentmenat, i que poden ajudar a
tirar-lo endavant amb èxit.
-Mantenir
Mantenir l’espai web municipal actiu per permetre a la ciutadania fer el seguiment del
procés, i potenciar-lo per tal que els assistents a les sessions puguin preparar els debats/tallers
amb antelació disposant de la documentació necessària en cada cas.
- Definir, en la mesura de les possibilitats, un calendari orientatiu a l’inici de cada fase, i
transmetre’l a la ciutadania.
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- M antenir implicats
implic ats a aquells col·lectius que han format part del procés participatiu des
de l’inici,
l’inici per tal de poder construir un discurs continu entorn dels diversos temes que afecten
al poble.
- Potenciar la convocatòria adreçada al sectors més joves de la població de Sentmenat.
Malgrat la participació ha sigut diversa, s’ha detectat poca assistència de gent de la franja
d’edat inferior als 30-35 anys.
-Detectar
Detectar col·lectius que puguin aportar la seva visió i/o coneixement en temes específics
que afecten al POUM de Sentmenat, per a tenir-los en compte quan calgui debatre’ls.
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