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INFORME D’APORTACIONS I PROPOSTES REBUDES 

AVANÇ DEL POUM DE MANLLEU 

1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

Arran de la declaració del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre la nul·litat del 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM d’ara en endavant) de Manlleu, aprovat l’any 2008, 

a causa d’un recurs contenciós administratiu interposat contra els acords d’aprovació del POUM 

del justificant-se amb la manca de l’informe d’inundabilitat perceptiu, l’Ajuntament de Manlleu ha 

posat en marxa el procés de redacció del nou POUM de Manlleu. L’anul·lació del POUM del 2008 

comporta que el planejament vigent al municipi el conformi el Pla General d’Ordenació Urbana 

(PGOU), amb una versió refosa el 29 de juny de 1988 i les seves modificacions puntuals 

realitzades posteriorment. Aquest context mostra la necessitat de reprendre l’elaboració d’un 

instrument de planejament general actualitzat als temps i canvis normatius esdevinguts. 

 

Amb tot, aquest POUM ha d’esdevenir l’instrument de planificació del territori que ordeni 

urbanísticament el terme municipal i en dissenyi el seu desenvolupament i creixement en els 

propers 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 de planificació urbanística suposa, de 

manera intrínseca, un escenari de reflexió sobre la ciutat que obre el terreny a la 

multidisciplinarietat i el debat ciutadà. L’elaboració d’un POUM requereix d’una certa entesa 

entre els diferents agents del municipi ja que el consens general és fonamental a l’hora de 

decidir un camí conjunt pel municipi que adquireixi una continuïtat en el temps, és a dir: la 

participació ciutadana esdevé una peça clau en el decurs dels treballs. A banda, més enllà de 

consolidar el recolzament de la proposta, aquesta participació permet aportar i enriquir els 

treballs tècnics de redacció del POUM.  

 

Per tot plegat, 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 i té com a 

finalitat fomentar i garantir els drets d’informació, iniciativa i participació ciutadana en tot el 

procés així com facilitar la divulgació i la comprensió dels objectius i el contingut dels treballs de 

planejament. 

 

En la fase d’avanç de POUM s’han dut a terme les següents accions de participació concretes:  

• s’han celebrat tres sessions de participació ciutadana presencials  

• s’ha bustiat un tríptic amb un apartat participatiu 

• s’ha adequat la mateixa enquesta del tríptic a la pàgina web del POUM 

• s’ha habilitat l’anomenada bústia ciutadana 

• s’han dut a terme tallers de debat als centres d’educació secundaria 

• s’ha obert el període de consulta a les administracions i el públic interessat, posterior a 

l’aprovació de l’avanç 

Amb tot, el present document integra els resultats obtinguts mitjançant aquestes vies de 

participació amb l’objectiu principal de fer arribar als redactors del POUM les aportacions i 

propostes realitzades per la ciutadania, de manera que aquests puguin tenir-les en 

consideració. 



 

 

6 

 

Es considera important apuntar aquí que, donat el grau d’avançament de la proposta del POUM, 

el present informe no incorpora una valoració del nivell d’incorporació o consideració de les 

aportacions recollides en el Pla, tasca que es podrà realitzar en futurs estadis de la tramitació i 

que té un elevat interès en el marc de la participació ciutadana.  
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INFORME D’APORTACIONS I PROPOSTES REBUDES 

AVANÇ DEL POUM DE MANLLEU 

2 SESSIONS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Durant el procés de participació ciutadana de la fase d’avanç del POUM de Manlleu 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. 

 

Les sessions, que han tingut lloc en dissabtes d’11 a 13h a diferents punts del municipi, han 

tractat sobre les següents temàtiques:  
 

Figura 1. Localització i temàtica de les diferents sessions de participació ciutadanes 

 
 

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 

Medi ambient i sostenibilitat 

urbana 

14 de gener de 2017 

 

Activitats econòmiques i 

serveis als ciutadans 

21 de gener de 2017 

 

Model de desenvolupament 

urbà i mobilitat 

28 de gener de 2017 
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Les sessions es van plantejar amb dinàmiques de participació actives amb l’objectiu que fossin 

sessions on el protagonisme el prenguessin els assistents, de manera que hi poguessin 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 obertura per part de l’equip polític de l’Ajuntament, donant 

la benvinguda als assistents i contextualitzant el procés de participació ciutadana i de 

tramitació del POUM. 

• Una exposició sintètica d’informació per tal que els assistents poguessin opinar amb 

una base de coneixement suficient. Aquesta informació es va basar principalment en 

els treballs de diagnosi elaborats per l’avanç del POUM per part dels diferents equips 

tècnics que conformen l’equip redactor del POUM. De manera posterior a la sessió, les 

presentacions exposades (en format pdf) es van penjar a la web per facilitar-ne la seva 

consulta i difusió.  

• Una dinàmica de participació activa en la qual els assistents van prendre el 

protagonisme. Es van organitzar grups de treball reduïts en format de tertúlia cafè, 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. Es tracta d’un mètode de 

participació molt dinàmic que afavoreix l’intercanvi d’opinions al mateix temps que 

dificulta la monopolització del debat entorn d’una única temàtica o entorn d’una única 

persona. Alhora, la distribució dels grups va ser aleatòria per tal que aquests fossin els 

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 per tal 

d’oferir respostes 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. Es va dur a terme una 

rotació dels grups per les diferents temàtiques de treball de manera que tots poguessin 

opinar sobre cadascuna d’elles. 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 va ser 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. 

• Per últim, a cada sessió es va fer una valoració final o posada en comú, on un portaveu 

de cada grup s’encarregava d’exposar les conclusions de la taula final. A més, s’obria un 

torn obert de paraula i debat en el qual els assistents podien realitzar aquelles 

preguntes o demandes d’aclariment o concreció que consideressin necessàries, així 

com realitzar les seves contribucions i propostes. 

A continuació es recullen els resultats obtinguts en cadascuna de les tres sessions de 

participació ciutadana realitzades a Manlleu.  



 

 

9 

INFORME D’APORTACIONS I PROPOSTES REBUDES 

AVANÇ DEL POUM DE MANLLEU 

2.1 SESSIÓ 1: MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT URBANA 

2.1.1 ORGANITZACIÓ DE LA SESSIÓ 

En aquesta primera sessió es pretenia analitzar la situació ambiental del municipi, indicant 

aquells elements que es consideren rellevants pel que fa al medi ambient, tant des del punt de 

vista d’elements a protegir o potenciar com pel que fa a les principals problemàtiques 

ambientals existents al municipi. 

 

Posteriorment es van organitzar 4 grups de treball, en 2 dels quals el debat es centrava en 

identificar i analitzar els espais ambientals de valor, mentre que en els altres dos s’abordaven 

les problemàtiques existents, mirant d’identificar-ne les causes i possibles solucions.  

2.1.1.1 TAULA 1: ESPAIS DE VALOR AMBIENTAL  

L’objectiu d’aquesta taula era primerament identificar espais que la ciutadania percep com de 

valor ambiental, coneixent-ne els valors que s’hi associen i recollint possibles propostes a tenir 

en compte per als treballs del POUM. 

MATERIAL PROPORCIONAT: 

• Plànol topogràfic de tot el territori municipal 

• Fulls amb una taula per recollir les aportacions 

• Gomets de color verd 

• Material per escriure 

2.1.1.2 TAULA 2:  PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS 

L’objectiu d’aquesta taula era conèixer la valoració dels ciutadans pel que fa a les diverses 

problemàtiques ambientals existents al municipi i recollir possibles propostes per trobar la 

causa i solucions per tal de tenir en compte per als treballs del POUM en aquest àmbit. 

MATERIAL PROPORCIONAT: 

• Plànol topogràfic de tot el territori municipal 

• Fulls amb una taula per recollir les aportacions 

• Gomets de color vermell 

• Material per escriure 
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2.1.2 RESULTATS DE LA SESSIÓ 

2.1.2.1 TAULA 1: ESPAIS DE VALOR AMBIENTAL  

 

Espai o element 

ambiental 
Valor que presenta 

Estat de 

conservació 
Possibles actuacions 

Vora Ter / Passeig del Ter 

Fauna i flora 

Connexió ecològica 

Simbolisme 

Paisatge 

Esbarjo i lleure 

Millorable 

Habilitar més punts d’accés al riu 

(peatonalitzar  el pont del tren) i 

lligar-ho amb l’ús social. 

Preveure un recorregut circular 

(potenciar el marge dret). 

Crear una zona de bany i picnic 

(amb diferents serveis i 

vigilància). 

Garantir cabal ecològic del riu. 

La Devesa i altres espais 

de bosc de ribera 

Fauna i flora 

Esbarjo i lleure 

Millorable 

(pastura 

d’animals, camps 

propers,...) 

Garantir i facilitar-hi l’accés (fer 

una passarel·la que connecti 

amb la zona urbana). 

Revaloritzar-la i fer-la pública. 

Turons: (Lurdes, Sant 

Jaume, Poquí,...) 

Paisatge 

Esbarjo i lleure 

Turisme 

Millorable 

Augmentar la protecció. 

Millorar la senyalització. 

Potenciar l’ús peatonal (crear 

anella verda). 

Torrents i rieres 
Fauna i flora 

Connexió ecològica 
Millorable 

Evitar la seva canalització, 

replicant actuacions com 

l’Arborètum. 

Camins rurals 
Connectivitat social 

Accés al sòl rural 
Millorable 

Augmentar la protecció. 

Millorar la senyalització. 

Zones boscoses 

(roureda del Falgàs, 

Puig-rodon) 

Fauna i flora 

Paisatge 
Bo 

Garantir la preservació dels pocs 

retalls que queden. 

Espais agrícoles 

Menjar de 

proximitat 

Reserva futura 

Esbarjo 

Paisatge 

Turisme 

Millorable Evitar l’ocupació d’aquests sòls. 

Zona urbana compacta 
Potencial d’estalvi 

energètic 

Mala orientació 

actual 

Orientar els carrers d’est a oest. 

Incorporar criteris de construcció 

sostenible. 
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INFORME D’APORTACIONS I PROPOSTES REBUDES 

AVANÇ DEL POUM DE MANLLEU 

2.1.2.2 TAULA 2:  PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS 

 

Problemàtica 

ambiental 
Possible causa Possible solució 

Contaminació 

atmosfèrica 

Males combustions (biomassa per 

calefacció) 

Activitat industrial 

Controlar l’activitat de les indústries 

existents. 

No potenciar la biomassa o segons 

quins combustibles. 

Excés de purins Descontrol administratiu 
Assegurar el compliment estricte de 

la normativa. 

Qualitat de les aigües i 

les fonts 

Densitat porcina 

Model industrial en sòl agrari 

Limitar el nombre de caps de bestiar. 

Limitar el nombre de grans granges. 

Estat del riu Ter i altres 

torrents (cabal, estat 

dels boscos de 

ribera,...) 

Canal industrial i altres canals 

Reg de blat de moro 

Utilització de la llera per pasturar 

bestiar 

Usos obsolets al passeig del Ter 

Canalització de torrents 

Garantir el compliment dels cabals 

adequats (sobretot a l’estiu i hivern). 

Controlar les activitats en la llera 

(especialment les que afecten als 

boscos de ribera). 

Expropiar la Devesa. 

Retirar i repensar els elements 

obsolets al passeig del Ter (naus, 

camp de futbol,...). 

Evitar la urbanització dels torrents i 

prioritzar actuacions tipus 

Arborètum. 

Males olors 
Fervosa i altres activitats industrials 

Mala gestió dels purins 

Controlar l’activitat de Fervosa. 

Prohibir i sancionar les males 

pràctiques existents. 

Contaminació acústica Activitat industrial 

Controlar l’activitat de les indústries 

existents. 

Elaborar el mapa de soroll. 

Contaminació lumínica Enllumenat públic 
Substituir l’enllumenat actual per 

enllumenat eficient. 

Escalfament global 
Males combustions (biomassa per  

calefacció) 

Permetre District heating  

Possibilitar la producció col·lectiva 

d’energia. 
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2.1.3 DADES DE PARTICIPACIÓ I IMATGES 

 

Figura 2. Imatges de la primera sessió de treball 
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INFORME D’APORTACIONS I PROPOSTES REBUDES 

AVANÇ DEL POUM DE MANLLEU 
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2.2 SESSIÓ 2: ACTIVITATS ECONÒMIQUES I SERVEIS ALS 
CIUTADANS 

2.2.1 ORGANITZACIÓ DE LA SESSIÓ 

La segona sessió de participació pretenia copsar el punt de vista ciutadà respecte la implantació 

d’activitats econòmiques al municipi i, alhora, concretar les necessitats ciutadanes en relació a 

nous serveis i/o equipaments. De fet, la sessió estava enfocada a respondre a una pregunta de 

caire general: Quin creus que ha de ser el model econòmic que es potenciï a Manlleu?. 

 

Es van organitzar 4 taules de treball (Comerç, Indústria, Agricultura i Equipaments), atenent als 

diferents sectors econòmics i tenint en compte que es va considerar que el debat al voltant del 

sector primari ja s’havia abordat en la primera sessió de participació 

2.2.1.1 TAULA 1. COMERÇ 

Com a àmbit rellevant en el model econòmic de la vila de Manlleu, l’objectiu d’aquesta taula de 

treball era conèixer la percepció i voluntat de futur de la ciutadania en relació al sector comercial. 

Es va plantejar una pregunta inicial per obrir el debat:  

Cal potenciar el comerç? (Si/no) De quin tipus? 

MATERIAL PROPORCIONAT: 

• Plànol topogràfic amb indicació de les zones qualificades de comercial 

• Fulls per a la recollida d’aportacions 

• Material per escriure 

2.2.1.2 TAULA 2. INDÚSTRIA 

L’objectiu d’aquesta segona taula de treball era debatre i mirar de definir el model econòmic 

industrial que hauria d’apostar el municipi, atent al tipus d’indústria. Per tal de concretar el 

treball en aquesta taula, es va proposar una pregunta desglossada en quatre qüestions. Per 

ajudar a obrir el torn de paraula i discussió es llença una qüestió inicial:  

Cal potenciar la indústria? (Si/no) De quin tipus? On? 

MATERIAL PROPORCIONAT: 

• Plànol topogràfic amb indicació de les zones qualificades com a industrials o comercials 

• Fulls per a la recollida d’aportacions 

• Material per escriure 

2.2.1.3 TAULA 3. AGRICULTURA  

Aquesta taula tenia com a objectiu recollir les opinions que té la ciutadania sobre el món agrícola 

i com es pot plantejar el seu desenvolupament futur en el municipi. Es va utilitzar la següent 

pregunta per incitar al debat:  

Cal potenciar l’agricultura? (Sí/no) Com? 



 

 

15 

INFORME D’APORTACIONS I PROPOSTES REBUDES 

AVANÇ DEL POUM DE MANLLEU 

MATERIAL PROPORCIONAT: 

• Plànol topogràfic de tot el territori municipal 

• Fulls per a la recollida d’aportacions 

• Material per escriure 

2.2.1.4 TAULA 4. EQUIPAMENTS I SERVEIS 

L’objectiu d’aquesta taula 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 per respondre en el treball en grup:  

Creus que Manlleu ha de preveure nous equipaments? (Si/no) De quin tipus? 

MATERIAL PROPORCIONAT: 

• Plànol topogràfic amb indicació dels equipaments existents 

• Fulls per a la recollida d’aportacions 

• Material per escriure 

2.2.2 RESULTATS DE LA SESSIÓ 

2.2.2.1 TAULA 1. COMERÇ 

De manera unànime, s’està d’acord en que és important potenciar el comerç 

com a eina per dinamitzar econòmicament el municipi i per al benestar dels 

ciutadans que hi viuen. Es considera que cal apostar per un model de 

proximitat, pensant en un comprador que es desplaça a peu i vetllant per la 

presència comercial a tots els barris, no només als més cèntrics.  

A continuació es recullen les aportacions recollides: 

• És important tendir cap a un comerç de proximitat en detriment dels grans supermercats, que no 

impliqui la utilització del cotxe.  

• Cal apostar per un comerç més especialitzat i professional.  

• Convé ordenar les zones comercials urbanes (tram avinguda Roma, Passeig Sant Joan, Dalt i Baix Vila) 

i buscar connexions per a vianants.  

• Cal potenciar el comerç a Dalt i Baix Vila, facilitant la rehabilitació dels locals existents a través de, per 

exemple, subvencions.  

• Convé dinamitzar el comerç a la zona de Gràcia (Oest). Molt lligat a la ocupació del barri.  

• Cal mantenir i desenvolupar el comerç per la “compra del dia” també als barris residencials més 

allunyats dels eixos comercials.  

2.2.2.2 TAULA 2. INDÚSTRIA 

En general, es considera important que Manlleu compti amb una activitat 

industrial consolidada, atenent al fet que es tracta d’una activitat amb un pes 

econòmic considerable. No obstant això, el posicionament és contrari a 

preveure nou sòl per a activitat industrial, destacant l’existència d’espai 

industrial disponible actualment (naus buides) però reclamant certes millores 
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en els espais industrials existents. Un dels punts de debat en relació a l’activitat industrial és al 

voltant de les possibles millores d’accés a les àrees industrials existents.  

A continuació es recullen les aportacions recollides: 

• Cal tenir en compte una visió comarcal ja que l’estratègia industrial s’hauria d’enfocar a nivell de la 

plana d’Osona per poder valorar correctament l’oferta existent enfront de la demanda.  

• Es recalca la importància de tenir en compte les naus disponibles a l’hora de valorar les necessitats 

de creixement. A tall d’exemple, es proposa aprofitar les fàbriques de riu de Ca l’Escolà/Colònia 

Rusiñol. 

• En relació amb l’anterior, es demana disposar d’un cens d’activitats per poder planificar de manera 

fonamentada. 

• Es reclama rehabilitar les zones industrials existents per afavorir que s’hi instal·lin noves activitats: 

portar serveis (doble banda, fibra òptica,..), resoldre deficiències d’urbanització (pavimentació de 

carrers,...). 

• Es proposa aprofitar la zona industrial situada a l’est del municipi per a petita i mitjana indústria i, en 

canvi, ubicar la gran indústria a la zona oest (més ben connectada). 

• En cas de requerir-se creixement industrial es proposen alternatives:  

o Zona “La Piara” 

o Zona al voltant de la C-17 i la C-37 (indústria de valor afegit). 

• Es fa notar que cal tenir en compte els accessos a les zones industrials, tant per les ja existents com 

per les noves, indicant que caldria potenciar les sortides per Torelló/Miranda i Sant Hipòlit/La Piara  

• Hi ha posicionaments contraposats en relació a la necessitat de crear una circumval·lació per fora del 

terme. 

• S’indica que, en qualsevol cas, és important respectar les zones verdes i els espais d’interès natural 

que es solapen amb les àrees industrials. 

• Es reclama revisar les activitats industrials existents a nivell de legalitat i emissions.  

• Es suggereix tenir present la vessant de l’oci vinculada a l’activitat industrial del Passeig del Ter.  

Figura 3. Aportacions sobre mapa 

 

Font: Lavola 
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AVANÇ DEL POUM DE MANLLEU 

2.2.2.3 TAULA 3. AGRICULTURA  

Tot i la seva menor contribució a nivell econòmic, s’està d’acord en que cal 

preservar l’activitat agrícola, tant pel que fa al servei d’aprovisionament 

d’aliments com pels valors d’interès ecològic i paisatgístic que suposen les 

zones de cultiu.  

Les aportacions de la taula referida al sector agrícola es resumeixen a continuació: 

• Es reclama la protecció per part de POUM del màxim de zones agrícoles. 

• Es considera que cal potenciar un model que afavoreixi la relació entre l’agricultura i el comerç de 

proximitat (horticultura). 

• En relació amb l’interès dels espais agrícoles, més enllà del seu valor productiu, es considera 

important potenciar el manteniment dels camins rurals, bàsicament millorant-ne la retolació i 

adequant-los per a vianants i ciclistes. 

• Tal i com s’apuntava per al cas de l’activitat industrial, es suggereix tenir en compte la idea de parc 

agrari de la Plana de Vic. 

• Pensant en la viabilitat econòmica d’aquesta activitat, es proposa permetre el canvi a ramaderia 

extensiva de producció local i tendir cap a un model de ramaderia centrat en l’habitatge rural 

(potenciar els nuclis habitats a les finques rústiques) i les activitats d’oci-natura. 

• S’insisteix en la necessitat de dur a terme un control estricte de l’activitat ramadera (residus 

ramaders, instal·lació de macrogranges intensives, contaminació,...) i, especialment, de FERVOSA. 

2.2.2.4 TAULA 4. EQUIPAMENTS I SERVEIS 

Si bé Manlleu compta amb diversos equipaments que la ciutadania valora 

positivament, s’identifiquen algunes mancances d’equipaments i serveis que es 

considera que el POUM podria resoldre.  

Pel que fa a necessitats de nous equipaments, a continuació s’inclouen les propostes recollides: 

• Ampliació de la residència d’avis o bé previsió d’una de nova.  

• Nova escola de música.  

• Petits equipaments o punts de reunió.  

En quant a serveis, a continuació s’inclouen les propostes recollides: 

• Pisos tutelats per a la gent gran. 

• Bosses d’aparcament en alguns espais concrets del municipi: zona Baix Vila i centre històric (gratuït 

amb control horari).  

• Aparcaments dissuasoris en solars privats.  

• Estació d’autobusos en zona cèntrica i ben comunicada.  

• Millorar les dotacions a la zona del riu: més punts per tocar l’aigua, passarel·la, zona de banys,...  

• Potenciar una zona d’oci diürn i nocturn a la zona de la Font de Tarrés. 

A banda, cal tenir en compte les següents puntualitzacions i propostes: 

• El CAP comença a quedar limitat.  

• Cal una nova ubicació per al cementiri, preveient espai per a totes les religions.  

• Caldria augmentar la dotació d’arbrat en via pública i al riu.  
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• Es proposa reaprofitar els equipaments existents perquè siguin multifuncionals o bé aprofitar els que 

han quedat obsolets i repensar-los.  

• Posar en valor el centre històric, que s’està abandonant (peatonal, ben enllaçat amb zones com el 

passeig, l’avinguda de Roma,...). 

• Elaborar un Pla de rehabilitació de les vivendes, especialment del centre. 

Figura 4. Aportacions sobre mapa 

 

Font: Lavola 
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INFORME D’APORTACIONS I PROPOSTES REBUDES 

AVANÇ DEL POUM DE MANLLEU 

2.2.3 DADES DE PARTICIPACIÓ I IMATGES 

 

Figura 5. Imatges de la segona sessió de treball 

 

Font: Lavola 
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2.3 SESSIÓ 3: MODEL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I MOBILITAT 

2.3.1 ORGANITZACIÓ DE LA SESSIÓ 

En la tercera i darrera sessió es va analitzar el model de ciutat des del punt de vista urbanístic, 

fet estretament vinculat a temes de mobilitat, per la qual cosa aquest àmbit també va centrar 

part del debat.  

 

De nou, es van organitzar 4 grups de treball, en què s’abordaven dues temàtiques. Per una banda 

les qüestions referides al model de desenvolupament urbà cap al qual es vol que tendeixi 

Manlleu i, d’altra banda, les qüestions referides a l’àmbit de la mobilitat.  

2.3.1.1 TAULA 1. DESENVOLUPAMENT URBÀ 

L’objectiu d’aquesta taula de debat era reflexionar i detallar la percepció dels assistents pel que 

fa al model urbà cap al qual s’hauria d’encaminar Manlleu. Per tal de concretar el treball en 

aquesta taula, es van llençar diverses preguntes, al voltant de les quals es pretenia que es 

generés el debat: 

 
 

MATERIAL PROPORCIONAT: 

• Plànol topogràfic del terme municipal 

• Fulls per a la recollida d’aportacions 

• Material per escriure 
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2.3.1.2 TAULA 2. MOBILITAT 

L’objectiu d’aquesta taula de participació era valorar la situació actual de mobilitat, com també 

les propostes que es presentaven de cara un futur respecte la mobilitat urbana dins del propi 

municipi, i també aquells aspectes de relació amb els municipis veïns. Es pretenia conduir el 

debat mitjançant dues preguntes concretes: 

 

MATERIAL PROPORCIONAT: 

• Plànol topogràfic del terme municipal 

• Fulls per a la recollida d’aportacions 

• Material per escriure 
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2.3.2 RESULTATS DE LA SESSIÓ 

2.3.2.1 TAULA 1. DESENVOLUPAMENT URBÀ 

Es considera que hi ha una mancança de diverses tipologies d’habitatge: 

• Habitatge social 

• Habitatge dotacional  

• Habitatge adaptat  

• Habitatge col·lectiu amb serveis (co-housing) 

 

Igualment referit a les necessitats de tipologies d’habitatge, no hi ha consens en relació a 

l’habitatge unifamiliar aïllat. Hi ha tres opinions diferenciades: 

• Cal preveure habitatge unifamiliar aïllat d’elevada qualitat.  

• S’entén que es prevegi habitatge unifamiliar aïllat però de manera acotada. 

• Cal evitar les tipologies d’habitatges que tendeixen a una ciutat difusa ja que els creixements del 

tipus “ciutat-jardí” són insostenibles.  

 

En relació a la necessitat de preveure nou sòl per a creixement residencial més enllà de que ja hi 

ha qualificat, de manera unànime es posa en dubte que calgui, tenint en compte les projeccions 

demogràfiques i l’habitatge potencial/vacant existent. A tal efecte: 

• Es considera que cal potenciar la rehabilitació del parc edificatori existent (sempre vinculat a 

mecanismes econòmics com ara ajudes, subvencions,...). 

• Es proposa prioritzar l’aprofitament d’habitatges vacants i solars buits existents. 

 

No obstant això, en cas d’haver de créixer, no hi ha consens en relació a on s’haurien d’ubicar 

aquests qüestionables nous creixements. Les zones proposades són: 

• Zona de la Vilamirosa, en direcció a Vic  es creu que podria fer que la gent tendís a anar cap a Vic. 

Caldrien noves connexions amb la xarxa viària. 

• Zona entre el barri de Gràcia i el Poquí  preveient habitatge de qualitat per atraure altes rendes. Cal 

tenir en compte l’activitat de Fervosa. 

• Zona de la Cavalleria, en direcció a les Masies de Roda. 

 

Per altra banda, no es considera que sigui necessari preveure nou sòl per a creixement 

industrial sinó que són necessàries dues actuacions en relació a les zones industrials ja 

existents, per tal de potenciar-les:  

• Aprofitar les naus industrials buides. 

• Remodelar i arranjar les zones industrials existents. 

 

En cas d’haver de créixer en termes de nou sòl industrial, no hi ha consens en relació a on 

s’haurien d’ubicar els eventuals creixements. Es fan les següents aportacions: 

• Per una banda, es creu que caldria evitar el creixement a la zona de la Piara per la importància 

d’allunyar l’activitat industrial del riu pel seu impacte ambiental. Contràriament, hi ha opinions 

favorables a situar els creixements en aquesta zona, especialment per a grans parcel·les industrials, 

per la facilitat d’accés i amb voluntat que siguin activitats respectuoses amb el medi ambient, 

fomentant una indústria innovadora. 
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• Valorar la possibilitat d’ampliar els polígons del Mas i la Coromina, si bé aquest fet requereix millorar 

les condicions actuals d’aquests espais industrials (especialment l’accés). 

Figura 6. Aportacions sobre mapa 

 

Font: Lavola 

 

Pel que fa al creixement comercial, més que reservar sòls per a aquest ús, es reclama apostar 

per un model que potenciï el petit comerç de proximitat, evitant les grans àrees comercials. A 

banda, es recullen altres aportacions específiques referides a aquesta activitat econòmica en el 

model de ciutat: 

• Es suggereix potenciar una concepció gremial del comerç i l’oci. 

• Es considera que cal oferir comerç al barri de Gràcia. 

• Es proposa aprofitar el moment en què es faci actuacions sobre alguns eixos per potenciar-hi la 

vessant comercial: Passeig de Sant Joan i Passeig del Pont. 

• Es proposa crear un pol d’atracció quant a oci a la zona de naus antigues del Passeig del Ter (zona de 

la brigada): 

o Replicar el tractament tipus zona Embarcador. 

o Possible ubicació d’una sala polivalent. 

 

En un altre ordre d’aspectes, s’identifiquen alguns usos per als quals els assistents consideren 

que caldria reservar sòl, alguns dels quals ja s’havien recollit en l’anterior sessió: 

• Residència per a gent gran 

• Espai cultural 

• Escola de música 
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• Nou cementiri: l’actual cementiri fa anys que es preveu traslladar fora del nucli urbà. Cal tenir en 

compte que aquest terreny només podrà ser zona verda i que com a mínim hauran de passar 25 anys 

des del darrer enterrament. 

 

Finalment, cal tenir en compte altres aportacions sorgides que fan referència a aspectes de 

diversa índole, tots relacionats amb el model d’implantació urbana: 

• Cal evitar ocupar terrenys agrícoles fèrtils. 

• Cal enderrocar blocs de Can Garcia. 

• Es proposa valorar la possibilitat d’una protecció a nivell de barri (sobretot a Dalt i Baix Vila), més enllà 

de protegir elements puntuals. 

• No hi ha consens en relació l’aprofitament dels patis d’interior d’illa (Clau E). Les dues posicions 

contraposades són: 

o La normativa del POUM hauria d’unificar els criteris referits a aquests espais ja que ara 

mateix hi ha patis on s’han permès certes construccions i d’altres on només s’hi 

permeten usos del tipus horts. Es considera raonable permetre-hi construccions  tipus 

coberts, petits magatzems,...  

o Cal mantenir aquests patis interiors el màxim de lliures d’edificació/construcció i, per 

tant, cal afavorir usos com els horts o jardins i impedir al màxim la seva artificialització.  

• Cal incrementar la dotació d’arbrat. 

• Es reitera la importància de resoldre la problemàtica ambiental de Fervosa (principalment per males 

olors). 

 

2.3.2.2 TAULA 2. MOBILITAT 

Pel que fa a la mobilitat a peu, es fan les següents propostes d’actuacions que permetrien 

millorar i, per tant, afavorir aquests desplaçaments: 

• Cal potenciar les passeres per travessar el riu Ter amb la idea de relligar les dues lleres del riu. A tal 

efecte, seria necessari: 

o Arranjar la comunicació entre “La Comella” i “Can Llanes” per vora el riu. 

o Millorar la connexió a peu pel Pont de Can Molas (lligat a la proposta Ronda Sud). 

• Convé impulsar la implantació de camins escolars. 

• Caldria dissenyar eixos cívics on es prevegi un major espai pel vianant, tenint en compte que siguin 

accessibles i dotats d’arbrat. Especialment, es reclama la pacificació del Passeig de Sant Joan. 

 

En quant a la mobilitat en bicicleta, es considera que la infraestructura existent és totalment 

deficient, especialment pel que fa a carrils bici. Així doncs, es considera prioritari que el POUM 

prevegi nous carrils bici (sempre protegits), si bé no hi ha consens en relació a quins carrils bici 

són prioritaris:  

• Per una banda es demana preveure un itinerari per a bicis de circumval·lació, lligat a l’anella verda. 

• Per altra banda, es considera que el que cal és carril bici de connexió dins la ciutat, és a dir: 

o Connexió nord-sud, al lateral del Passeig de Sant Joan (lligat a la proposta de pacificar-

lo). 

o Connexió est-oest per l’avinguda de Roma. 
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En relació a la mobilitat en transport públic col·lectiu, es fan diverses propostes concretes: 

• Crear una estació d’autobusos, la qual s’hauria d’ubicar en una zona ben connectada amb la xarxa 

viària per facilitar l’entrada i sortida dels autobusos. A nivell concret, no hi ha consens en on ubicar-la i 

es fan dues propostes: 

o Passeig del Puig/Carrer Torrent Magí. 

o A l’entorn de l’estació de tren. 

• Es reclama instaurar un autobús municipal, si bé es recullen dues vocacions diferenciades (tot i que 

no incompatibles) per a aquest nou servei: 

o Connexió nord-sud i est-oest. 

o Connexió a tots els serveis públics (escoles, estació, hospital,...). 

• Es suggereix potenciar la línia de tren a través de tres actuacions específiques:  

o Fomentar l’increment dels horaris de pas. 

o Apostar per la doble via. 

o Dignificar l’estació de tren. 

 

Finalment, pel que fa a la mobilitat en vehicle privat motoritzat, el debat es centra en gran part al 

voltant dels accessos a Manlleu, els quals es considera que s’han de repensar. Es presenten 

algunes propostes àmpliament recolzades pels assistents: 

• Caldria que els camions que accedeixin a la zona industrial oest ho fessin per l’entrada des de Torelló, 

seguint per l’Av. Puigmal (pendent d’obrir). 

• Caldria aprofitar l’accés a la Piara com a punt de restricció del trànsit pesat cap al centre i únicament 

permetre l’accés als camions que es dirigeixin a la zona de General Cable. 

 

D’altra banda, pel que fa a les possibles noves rondes de circumval·lació del municipi, no hi ha 

una opinió o punt de vista consensuat ni majoritari. 

 

Pel que fa a la Ronda nord, en general s’assumeix que és necessària però no hi ha acord pel que 

fa a la seva extensió: 

• És necessària des de l’inici de l’Av. Roma fins la zona industrial. 

• Només cal el tram de ronda que connecti l’Av. Pirineus amb la zona industrial (tram oest) 

En quant a la Ronda sud (des de la B-522 fins a la zona oest), no hi ha un consens sobre la seva 

idoneïtat. Tot i així, es recullen dues propostes pel que fa al seu possible traçat: 

• Per Vista Alegre (caldria repensar el Pont de la Devesa)  

• Per Roda de Ter (caldria previsió a nivell supramunicipal). 

 

També en relació al vehicle privat motoritzat, es reclama repensar l’oferta d’aparcament tenint 

en compte els següents aspectes: 

• Caldria repensar el disc horari. 

• Falta aparcament gratuït al centre o bé anular completament la zona blava. 

• Falten aparcaments dissuasoris. 

• Cal resoldre l’accés a l’aparcament de la Plaça pel carrer del Serpent i la sortida pel Call del Ter. 

• Cal potenciar zones d’aparcament blanc equipat per a vehicles elèctrics. 
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Figura 7. Aportacions sobre mapa 

 

Font: Lavola 
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2.3.3 DADES DE PARTICIPACIÓ I IMATGES 

 

Figura 8. Imatges de la tercera sessió de participació 
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Font: Lavola 

 

  



 

 

29 

INFORME D’APORTACIONS I PROPOSTES REBUDES 

AVANÇ DEL POUM DE MANLLEU 

3 TALLERS AMB JOVES ALS CENTRES EDUCATIUS 

Per tal de conèixer l’opinió del joves sobre el futur urbanístic del municipi es va realitzar 4 tallers 

amb grups classe d’educació secundària de diferents centres d’ensenyament del municipi. 

Concretament es va realitzar els següents tallers: 

• Antoni Pous – 4t d’ESO (6 de març) 

• Antoni Pous – 2n d’ESO (6 de març) 

• La Salle – 4t d’ESO (6 de març) 

• Casals Gràcia – 2n d’ESO (9 de març) 

3.1.1 ORGANITZACIÓ DELS TALLERS 

En tots els casos el taller va tenir una durada d’una hora on un dinamitzador de Lavola va 

presentar breument la importància de l’urbanisme en la vida quotidiana dels habitants d’un 

municipi. Per tal de poder contextualitzar als alumnes, també es va detallar què és el POUM com 

a instrument d’ordenació integral del territori, donant a conèixer els principals exercicis que fa 

(classificació i qualificació) i exposant el seu procés de tramitació, paral·lel al procés de 

participació ciutadana en què s’emmarca el taller. 

Cal apuntar que prèviament es va facilitar un dossier als alumnes amb la informació teòrica més 

rellevant, lligada a aquesta introducció inicial feta durant la sessió. 

Un cop contextualitzat el taller, es va donar pas a la part participativa de la trobada que, amb la 

voluntat de recollir les necessitats i expectatives dels alumnes en relació a la ciutat de Manlleu, 

va virar a l’entorn d’una pregunta central 

Creieu que viureu a Manlleu d’aquí a 20 anys? (Si/no)  

Què li falta a Manlleu per ser una ciutat on voldríeu viure? 

 

MATERIAL PROPORCIONAT: 

• Plànol topogràfic de tot el terme municipal 
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3.1.2 RESULTATS DELS TALLERS 

La reacció unànime en tots els grups de joves ha estat contrària a voler-se quedar a viure a 

Manlleu ja que es troben a faltar certes activitats atractives per a joves, les quals sí que 

s’ofereixen a municipis propers. 

Les propostes concretes més recolzades en quant a necessitats que el POUM podria resoldre 

per fer de Manlleu un municipi més atractiu per als joves han estat: 

• Cinema 

• Centre comercial o augment de la oferta comercial 

• Nous espais d’oci juvenil (discoteca, pubs, locals de reunió,...) 

• Millora dels equipaments esportius (pistes de futbol, skatepark, nou gimnàs...) 

• Increment de l’oferta de restauració 

D’altra banda, s’han recollit certes percepcions d’aquest col·lectiu que són d’interès en el marc 

de l’elaboració del POUM: 

• És important conservar i potenciar els espais naturals del terme municipal, especialment 

per la seva component d’oci i lleure en contacte amb la natura (platja d’en Dolcet, zona de 

Lourdes, camins rurals,...). 

• Falten molts espais verds a la zona urbana. 

• El trànsit de vehicles pesats per dins de la ciutat és una molèstia i una problemàtica que 

s’ha de resoldre. En alguns casos, es planteja la necessitat de construir una nova carretera 

per fora de poble que permeti donar resposta a aquesta incidència (possible Ronda nord). 

• L’activitat industrial és important a nivell econòmic però cal allunyar-la de les zones 

residencials i evitar que siguin activitats contaminants i perjudicials a nivell ambiental. Hi 

ha una posició unànime respecte a què l’activitat industrial s’ha de concentrar tota a les 

zones industrials de l’est del municipi i evitar la zona de La Piara que està massa propera al 

riu, pel risc d’afectació.  

• Hi ha un dèficit de carril bici i seria interessant preveure’n per poder desplaçar-se fàcilment 

i de manera segura per la ciutat. 

• Es proposa fer peatonal el Passeig de Sant Joan. 

• Es proposa acabar d’enderrocar els pisos de Can Gracia i pensar bé quin ús es dóna a 

aquest espai. 

• Es proposa  preveure un nou pont peatonal i fer que l’existent sigui únicament per cotxes, 

eliminant la rotonda de l’entrada. 

També s’ha aprofitat el taller per fer reflexionar als joves al voltant de la necessitat de créixer a 

nivell de nou sòl residencial o industrial. Les opinions en aquest sentit no han estat 

consensuades. Per una banda, es considera que cal fer de Manlleu una ciutat atractiva per a què 

pugui créixer i, per tant, caldria preveure nou sòl de creixement. Per contra, hi ha qui pensa que 

tenint Vic tant a prop, no cal pensar en un creixement important de la ciutat construïda. 

Al llarg del taller, s’han fet propostes que, per la seva entitat, no encaixen amb l’àmbit d’actuació 

d’un POUM i aquesta ha estat una de les conclusions a les què s’ha arribat: el POUM és una eina 

potent per ordenar un municipi i per programar-ne el seu desenvolupament futur però no és 
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l’eina adequada per resoldre totes les mancances existents. A banda, als tallers hem sigut 

urbanistes per un dia i ens hem adonat que: 

• Molt sovint no hi ha una solució única i clara per a cada necessitat o problema. 

• En cada decisió intervenen molts factors, que de vegades són contraris entre ells. 

• Cal pensar en el que ja hi ha al territori: les preexistències. 

• A la ciutat hi conviu gent diversa i cal poder donar resposta a les necessitats de tothom, o 

de la majoria.  

• És important escoltar l’opinió dels habitants, amb l’objectiu de fer una ciutat a mida dels 

que hi viuen. 

• El cost de les diferents actuacions varia, cal prioritzar o seleccionar.  
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4 ENQUESTA ON-LINE I AL TRÍPTIC 

Amb una doble finalitat, informativa però també participativa, s’ha editat un tríptic del POUM que 

s’ha bustiat a totes les llars del municipi. Aquest tríptic contenia una part amb unes preguntes 

que pretenien esdevenir un espai més per a la reflexió ciutadana en el marc de l’elaboració del 

POUM. Per recollir aquestes respostes, es van col·locar bústies en diferents punts del municipi. 
 

Figura 9. Recollida d’aportacions del tríptic del POUM 

 

Font: Ajuntament de Manlleu 

 

A banda, per tal d’ampliar la possibilitat de donar resposta a les preguntes del tríptic (per 

comoditat o per si en alguna llar hi havia més d’una persona interessada en respondre) es va 

habilitar un qüestionari on-line, amb les mateixes preguntes, a través de la web del POUM.  
 

Figura 10. Qüestionari on-line 

 

Font: Lavola 
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4.1 RESULTATS DE L’ENQUESTA DE PERCEPCIÓ I EXPECTATIVES 
CIUTADANES 

En aquest apartat es recullen els resultats de totes les respostes a l’enquesta rebudes durant el 

termini en què ha estat disponible, acompanyat d’una petita explotació d’aquestes dades. En 

total s’han rebut 48 enquestes, tenint en compte els dos formats d’enquesta. 

 

PREGUNTA 1. 

Creus que el POUM hauria d'abordar alguna de les necessitats següents de manera prioritària? 

 

OPCIONS DE RESPOSTA PERCENTATGE DE RESPOSTES 

Desenvolupar un model de decreixement residencial 5,9% 

Preveure sòl per habitatges unifamiliars aïllats 4,9% 

Reservar sòl per a activitats econòmiques no industrials 5,9% 

Preveure sòl per a activitat industrial 11,8% 

Preveure sòl per a equipaments 10,8% 

Regular i controlar l'activitat agrícola 6,9% 

Millorar la façana amb el sòl no urbanitzable 6,9% 

Definir una anella verda d'on s'iniciïn recorreguts per vianants i bicicletes 18,6% 

Preveure una nova ronda pel nord 14,7% 

Altres. Quins? 13,7% 

 

 

5,9% 
4,9% 

5,9% 

11,8% 

10,8% 

6,9% 
6,9% 

18,6% 

14,7% 

13,7% 

Desenvolupar un model de decreixement 

residencial 

Preveure sòl per habitatges unifamiliars 

aïllats 

Reservar sòl per a activitats econòmiques no 

industrials 

Preveure sòl per a activitat industrial 

Preveure sòl per a equipaments 

Regular i controlar l'activitat agrícola 

Millorar la façana amb el sòl no urbanitzable 

Definir una anella verda d'on s'iniciïn 

recorreguts per vinanats i bicicletes 

Preveure una nova ronda pel nord 

Altres. Quins? 
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Pel que fa a les aportacions recollides en l’opció “Altres”,  

 

 

PREGUNTA 2. 

En aquest espai pots fer qualsevol altra aportació o comentari que vulguis fer arribar a l'equip 

redactor del POUM (mobilitat, equipaments, zones verdes, patrimoni natural,...) 

Les respostes rebudes s’han agrupat per temàtiques i se’n destaquen aquelles que han estat 

assenyalades en més d’una ocasió i que, per tant, no es poden considerar aportacions aïllades 

com la resta. 

Mobilitat 

• Permetre la circulació durant horari escolar per la plaça, del carrer Fedanci al carrer Sant Jordi. 

• Preveure places d'aparcament gratuït al centre. 

• Habilitar pàrquing al Mercat municipal   

• Resoldre les deficiències referides a accessibilitat – barreres arquitectòniques. Proposta 

d’incorporar al POUM el Pla d'accessibilitat elaborat per la Diputació. 

• Millora del camí Institut – Poliesportiu. 

• Arreglar la carretera de la Gleva. 

• Arreglar l’entrada a Manlleu pel Pont de la Miranda. 

• Fer passar l’accés a la zona industrial per darrere l’Institut Antoni Pous. 

• Preveure un nou pont per davant del camp de futbol, per arribar a la rotonda de la carretera de 

Torelló. 

• Acabar el doble carril de l'avinguda Puigmal. 

• Apostar per un model de mobilitat sostenible, és a dir: incentivar vehicle elèctric, bicicleta, anar a 

peu i transport públic.  

Equipaments i zones verdes 

• Més equipaments culturals: cinema, ludoteca, teatre municipal, etc. 

• Equipaments esportius a l'aire lliure, sense perjudici del medi ambient. 

• Posar escales a la piscina exterior d'estiu per persones amb mobilitat reduïda. 

• Recuperar les naus industrials en desús del principi del Passeig de Sant Joan per equipaments 

públics.  

• Millorar l’ús social de riu. 

• Ampliar l'Arborètum fins a l'avinguda Puigmal. 

• Tenir en compte les necessitats dels joves/gent gran per evitar que marxin a Vic. 

Patrimoni natural 

• Recuperar la titularitat de la Devesa 

• Declarar la Devesa com a zona de Patrimoni Natural Protegit   
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Model urbà 

• Prioritzar la utilització d'habitatges i espais sense ús abans d'expandir-se, afavorint la 

recuperació i arranjament d’edificis abandonats i evitant urbanitzar el sòl agrícola i l'entorn 

actualment lliure.  

• Ocupar el sòl industrial existent del nord del municipi i millorar-ne l’accés.  

• Dignificar els espais degradats. 

Altres 

• Proporcionar informació sobre la proposta de nou supermercat Esclat. 

• Integrar els nouvinguts abans de rebre’n de nous. 
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5 REGISTRE D’APORTACIONS VIA WEB 

A la pàgina web del POUM es va habilitar un espai destinat a rebre qualsevol mena de 

suggeriment, aportació o consulta de la ciutadania, esdevenint una eina de participació contínua 

i ininterrompuda al llarg de tota la fase de participació d’avanç. 
 

Figura 11. Registre d’aportacions via web 

 

Font: Lavola 

 

En total s’ha rebut un total de 18 aportacions per aquesta via, les quals es van remetre 

directament a l’equip redactor del POUM per tal de valorar-les i considerar la seva incorporació en 

els treballs d’elaboració del POUM.  

 

La taula que segueix conté una síntesi de les aportacions, extraient-se’n els temes principals a 

què fan referència: 
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DATA TEMA PROPOSTA O APORTACIÓ 

22.12.2016 

Mobilitat 

En contra de la previsió de la Ronda nord, infraestructura que comportaria 

el pas de vehicles pesats per una zona d’interès agrícola i que no permetria 

resoldre la problemàtica de contaminació de l’aire existent a Manlleu. 

Estudiar la possibilitat de  potenciar l'entrada des de la Miranda. 

Recuperar els camins rurals i potenciar-ne el seu ús social. 

Zones 

industrials 

Revitalitzar els polígons existents que disposen de molt espai en desús, 

incorporant-hi l’ús comercial. 

24.12.2016 

Model urbà 

Descentralitzar els serveis per donar més pes als barris. 

Millorar el disseny dels carrers per fer-los més agradables per al passeig i 

per atreure-hi negocis (exemple carrer Vilamirosa o Montseny). 

Mobilitat 
Crear camins escolars i carrils bicicleta de connexió amb els centres 

escolars. 

24.12.2016 Model urbà 
Apostar per un model de decreixement, tenint en compte l’estat de 

saturació de part important dels serveis públics. 

14.01.2017 Model urbà 
A favor del traspàs del Mercadona al barri de Gràcia, on manca activitat 

comercial. 

14.01.2017 Model urbà 
A favor del traspàs del Mercadona al barri de Gràcia, on manca activitat 

comercial. 

26.01.2017 

Mobilitat 

Millorar els accessos per Torelló i Sant Hipòlit pel que fa a vehicles pesats.  

Propostes per millorar el trànsit de vehicles pesats tenint en compte la 

seguretat dels vianants i la fluïdesa del trànsit.  

En contra de la previsió de la Ronda nord, infraestructura que comportaria 

molèsties i limitaria el creixement en una zona d’interès. Tot i així, caldria 

millorar l’accés nord. 

Preveure un nou pont que connecti directe la carretera de Vic amb el carrer 

del Torrent de la Borina 

Model urbà 

Preveure una zona esportiva a primera fila del passeig de Ter (fitness, 

crossfit, spa,...), amb control estricte de l'ús i les actituds del usuaris. 

Preveure una zona de restaurants a primera fila del passeig de Ter. 

Altres Canviar la ubicació de la caseta de captació d'aigües. 

26.01.2017 
Medi 

ambient 

Controlar l’abocament de purins als terrenys de Manlleu, reduir la cabana 

porcina i fer un control exhaustiu de les granges que n’aboquen per tal que 

compleixin la normativa aplicable.  
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DATA TEMA PROPOSTA O APORTACIÓ 

06.02.2017 

Model urbà 

Apostar per la ciutat consolidada enlloc de preveure el creixement urbà, 

afavorint una ciutat consolidada que aprofiti els buits existents i potenciï la 

rehabilitació i ocupació dels habitatges i locals buits o disponibles.  

Modificar i actualitzar el Pla Local D’habitatge (2011-2016), que permeti 

estudiar les necessitats reals d’habitatge nou.  

Proposar la constitució d’una empresa pública per a la rehabilitació de 

vivendes de forma mancomunada amb l’Ajuntament. 

Concebre la Ronda nord com a límit de creixement pel nord i evitar el 

creixement de la zona que hi ha entre la rotonda del Serrallo, i la Vilacetrú. 

Potenciar les inversions socials als barris. 

Aprofitar els solars vuits com a horts urbans de titularitat pública. 

Optimitzar i condicionar el sòl industrial existent abans de preveure 

l’ocupació de nou sòl (millorar el servei de recollida de deixalles, disposar 

de més places d’aparcament,...) 

Mobilitat 

Posposar el debat entorn a la necessitat de la Ronda sud i d’un possible 

nou pont.  

Donar solucions al pas de vehicles pesats per la zona urbana del barri de la 

Coromina.  

Suprimir les barreres arquitectòniques existents. 

Medi 

ambient 

Canalitzar el Torrent Magí per risc d’inundació.  

Garantir el compliment normatiu en matèria de soroll, ocupació de la via 

pública i emissions per part de les empreses. 

Habilitar una part de la Devesa com zona d’interès faunístic i natural i 

públic i recuperar-ne la titularitat pública.  

Connectar el torrent de la Burina amb la Devesa (mitjançant una 

passarel·la o una palanca peatonal). 

Potenciar l’ús lúdic del riu (zona de bany, picnic,...) 

Obrir la marge dreta del Ter, i enllaçar el camí vora de ter, amb el sender del 

Sorreigs. 

Potenciar i recolzar la producció agrícola i afavorir els horts urbans i els 

parcs agraris impulsant els espais verds en el tema productiu i d’us.  

Elaboració i inventari, dels pous (aqüífers), de titularitat pública presents 

al terme municipal de Manlleu. 

Preveure una planta de tractament de residus sòlids urbans. 
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DATA TEMA PROPOSTA O APORTACIÓ 

Altres 

Afavorir la implantació d’empreses innovadores, respectuoses amb el medi 

ambient i que ocupin poc sòl generant ocupació. 

Portada de fibra òptica als polígons industrials. 

Crear centres de formació professional. 

Preveure un nou institut de secundària a la Teuleria. 

Potenciar establiments d’hostaleria al cas antic (fondes, restaurants,...). 

Evitar el model comercial perifèric. 

Obrir espais per a l’oci alternatiu nocturn, implicant directament als joves 

en el dissenyi d’aquests programes alternatius.  

Incloure l’antic camp d’aviació de la guerra civil en el Catàleg d’interès 

històric, cultural i turístic de Manlleu. 

Ubicar el nou cementeri a la zona de Sant Jaume i deixar l’actual ubicació 

com a zona verda, respectant l’ermita. 

10.02.2017 
Peticions 

específiques 

Programar el desenvolupament del polígon de l’estació el més tard 

possible. 

11.02.2017 
Peticions 

específiques 

Considerar dos nous usos per a la masia de la Miranda: restauració i 

comerç i obrador de productes relacionats amb l'entorn rural. 

14.02.2017 
Peticions 

específiques 

Deixar com a espai públic (bancs i zona infantil) el solar sense edificar a la 

cruïlla de l'Horta d'en Font amb el carrer del Pont. 

17.02.2017 
Peticions 

específiques 

Recuperar el pati del bar Foment, amb accés per carrer Sant Jaume i 

dotant-lo d’arbres, bancs i zona per canalla. 

20.02.2017 

Mobilitat 
Preveure una connexió per donar sortida al polígon del Mas cap a la C-37 i 

cap a Roda. 

Model urbà 
Incentivar la restauració de pisos en mal estat i afavorir l’ocupació de pisos 

buits  

10.03.2017 Model urbà 
A favor del traspàs del Mercadona al barri de Gràcia, on manca activitat 

comercial. 

10.03.2017 Model urbà 
A favor del traspàs del Mercadona al barri de Gràcia, on manca activitat 

comercial. 

10.03.2017 Model urbà 
A favor del traspàs del Mercadona al barri de Gràcia, on manca activitat 

comercial. 

10.03.2017 
Medi 

ambient 

Prioritzar la preservació del sòl agrícola existent (en contra d’una ronda per  

l’oest). 
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DATA TEMA PROPOSTA O APORTACIÓ 

Model urbà 

Tenir en compte la preexistència de l’explotació agropecuaria el Serrallo i, 

en cas que s’hi prevegi urbanització, programar-la per al final del 3r sexenni 

i sempre que sigui per una notable demanda de sòl residencial així com 

econòmicament viable.  

19/04/2017 
Peticions 

específiques 

Permetre la possibilitat de construir un garatge particular en un habitatge 

de l’Avinguda Diputació, on l’anterior POUM ja ho permetia. 
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6 SUGGERIMENTS DERIVATS DEL PERÍODE D’EXPOSICIÓ 
PÚBLICA 

En sessió del dia 15 de novembre de 2016, l’Ajuntament de Manlleu va adoptar l’acord d’aprovar 

la publicació i subjecció a informació pública del document d’avanç del POUM de Manlleu per el 

termini d’un mes, prorrogant-lo durant un mes addicional de manera que el termini va acabar 

finalment el dia 9 de març de 2017. 

 

Durant aquest període d’informació pública, s’han presentat 11 suggeriments o alternatives al 

registre general de l’Ajuntament. 

 

De manera anàloga a l’apartat anterior, en la taula següent es recull de manera sintetitzada el 

contingut d’aquestes aportacions, destacant-ne la temàtica a la qual fan referència.  

 

DATA TEMA SUGGERIMENT 

24.11.2016 
Peticions 

específiques 

Considerar les propostes d’ordenació de Can Batlle i l’extrem nord-oest del 

sector El Mas presentades.  

07.01.207 
Peticions 

específiques 

Corregir els límits de les parcel·les immobles de la finca de Can Saborit, 

excloent la nau/oficina de Fervosa 

31.01.2017 
Peticions 

específiques 

Replantejar els usos destinats a l'edifici SIDNEY CINEMA (Carrer Vendrell) 

per permetre usos comercials en planta baixa, habitatge protegit en 

plantes i aparcament soterrani 

31.01.2017 
Peticions 

específiques 

Reconsiderar el traçat del vial de circumval·lació nord en el seu pas per Cal 

Batlle. 

31.01.2017 
Peticions 

específiques 

Classificar el sòl del Dolcet com a sòl urbà, d’acord a la realitat existent per 

permetre-hi activitat econòmica i, alhora, l’adequació i millora dels 

accessos públics a espais naturals d’especial interès per al municipi. 

01.02.2017 

Model urbà Evitar creixement expansiu vetllant per completar la ciutat consolidada. 

Mobilitat 

Desacord amb la necessitat del pont de Vilamirosa i el de la Devesa. 

Millorar el pont de Can Molas amb mínims problemes per als veïns. 

Preveure la circumval·lació de Roda de Ter i fer-la via d’entrada. 

Derivar el trànsit pesat per la zona de La Piara i per l’entrada de la Miranda. 

Incorporar el Pla d’accessibilitat redactat per la Diputació de Barcelona. 

Fomentar l’ús de la bicicleta amb una verdadera xarxa de carrils bici. 

Activitats 

econòmiques 

Preveure un Pla d’actuació integral al polígon de la Coromina. 

Potenciar ocupació de naus buides de la Coromina. 

Preveure disponibilitat de terreny industrial. 
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DATA TEMA SUGGERIMENT 

Medi 

ambient 

Soterrar el Torrent de Can Magí i contemplar el corredor verd entre la zona 

urbana i la industrial. 

Passera peatonal per creuar el riu fins la Devesa. 

Recuperar el caràcter públic de la Devesa. 

Conservar l’espai natural del Passeig de Ter i evitar que es malmeti. 

Reconstruir la passera peatonal que creuava el Ter per sota la C-17. 

Controlar les explotacions ramaderes en relació als purins excedents. 

Impulsar la implantació d’un impost per a la ramaderia porcina i emprar-lo 

per descontaminar els aqüífers. 

Regular i controlar l’activitat industrial atenent al seu potencial 

contaminant. 

Recuperar els camins rurals amb prioritat per caminadors. 

Recuperar les fonts. 

Potenciar els horts rurals. 

Altres 
Respectar i millorar el canal industrial pel valor històric, compaginant-ho 

amb el manteniment del cabal ecològic del riu. 

08.02.2017 
Peticions 

específiques 

Corregir els límits de les parcel·les de la finca de Can Saborit excloent la 

nau/oficina de FERVOSA i qualificar-les amb clau 20d. 

28.02.2017 
Peticions 

específiques 
Permetre l’ampliació de la nau del polígon 5 de la Carretera de la Gleva.  

08.03.2017 
Peticions 

específiques 

Preveure l’aprovació d’un Pla Especial Urbanístic que contingui la 

ordenació detallada de la planta de FERVOSA per donar resposta a les 

necessitats de millora d’aquesta activitat. 

08.03.2017 
Peticions 

específiques 

Mantenir per a l’àmbit del PPU-7 L’Estació, els aprofitaments urbanístics 

previstos en l’anterior POUM, tenint en compte les càrregues derivades de 

les construccions i activitats del sector així com les càrregues 

d’urbanització derivades.  

16.03.2017 
Peticions 

específiques 

Executar el POUM el més tard possible i per demanda de sòl residencial 

important. Si s'executa cal indemnitzar l'activitat agrícola-ramadera i pagar 

una "contribució rústica" fins que s'urbanitzin els terrenys afectats. 

20.03.2017 Model urbà 
Tenir en compte la línea aèria de transport d'energia elèctrica a 400kV Vic-

Baixas per complir amb la regulació en possibles afectacions amb el POUM 
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7 CONCLUSIONS 

El present informe incorpora un recull exhaustiu de totes aquelles aportacions que s’han pogut 

recollir amb les accions participatives dutes a terme en la fase d’avanç del POUM de Manlleu, 

pensades per oferir un espai on la ciutadania pogués expressar les seves inquietuds i 

expectatives referides al projecte de ciutat que s’esbossa en un instrument urbanístic com és el 

POUM.  

 

Així doncs, tal i com ja s’ha apuntat repetidament al llarg del document, l’objectiu últim és donar 

a conèixer a l’equip redactor del POUM totes les aportacions i propostes realitzades en el marc 

del procés participatiu per tal que puguin valorar-les i tenir-les en consideració en el 

desenvolupament dels treballs en curs.  

 

A mode de conclusions, aquest darrer apartat recull, per una banda, aquells temes o aspectes 

que s’han apuntat de manera més repetida i que, per tant, es considera que gaudeixen d’un cert 

consens ciutadà i, per l’altra banda, aquelles qüestions sobre les quals el debat no ha conclòs en 

un punt de vista mínimament consensuat o bé que han generat un debat més contrastat: 

 

Temes de consens: 

 Existeixen activitats amb una afectació molt important sobre el medi ambient. Es 

considera prioritari regular i controlar aquestes activitats donada la importància d’aquest 

vector en el futur desenvolupament de la ciutat. 

 S’identifiquen diversos espais d’interès ambiental que el POUM hauria de protegir i, més 

enllà d’això, treballar per millorar-ne i potenciar-ne els seus valors, fent-los compatible 

amb el ús social. 

 De manera general es considera que cal condicionar els nous creixements a l’esgotament 

dels espais disponibles, no només pel que fa a sòl pendent de desenvolupar sinó a nivell 

d’habitatges o locals buits i rehabilitables.  

 Es considera important vetllar pel manteniment de la indústria com a activitat econòmica 

d’interès per al desenvolupament futur del municipi, si bé caldria tendir cap a activitats 

de tipologia innovadora i amb major valor afegit. 

 Es valora positivament l’oferta d’equipaments i serveis al ciutadà existents, si bé 

s’identifiquen algunes mancances que es considera que es podrien resoldre en el POUM, 

especialment atenent a les previsions demogràfiques.  

 Cal apostar per un model de mobilitat més sostenible que aposti pels desplaçaments a 

peu, en bicicleta i en transport públic en detriment del transport privat motoritzat. Cal, 

però, emprendre actuacions decidides per fer efectiu aquest transvasament modal. 

 Cal resoldre el pas de vehicles pesants per l’interior de la ciutat. 
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Temes no consensuats: 

 La necessitat de preveure habitatge aïllat és un tema que presenta opinions divergents. 

 No hi ha un acord en relació a la ubicació dels eventuals creixements, tant de tipus 

residencial com industrial. 

 Pel que fa a l’activitat comercial, no hi ha un posicionament clar en relació al model pel 

qual cal apostar. Per una banda, hi ha persones favorables a un model basat en un 

comerç local i de proximitat, pensat per anar-hi a comprar a peu. D’altra banda, hi ha 

opinions que reclamen la implantació d’algunes grans superfícies comercials. 

 No hi ha acord en la necessitat de preveure rondes de circumval·lació al municipi, 

mostrant-se opinions totalment contraposades i, en gran part, associades a la postura 

mostrada pel que fa la idoneïtat de preveure nous sòls de creixement. 

 

A banda, cal tenir en compte que alguns dels canals de participació habilitats han permès recollir 

un important nombre d’aportacions que fan referència a peticions específiques de particulars, 

les quals caldrà analitzar de manera individualitzada en el decurs dels treballs d’elaboració del 

POUM per a aprovació inicial.  

A mesura que avancin els treballs d’elaboració del POUM, i dins del marc del procés de 

participació ciutadana, es valorarà la manera com s’han integrat les diverses aportacions 

recollides, especialment aquelles a les quals s’ha fet referència en repetides ocasions, de cara al 

document que es presenti per a l’aprovació inicial.  

Així mateix, convé recordar que al Programa de Participació Ciutadana del POUM de Manlleu s’hi 

relacionen tots els mecanismes participatius que s’activaran en les properes fases de la 

tramitació del POUM i que han de permetran mantenir viu l’escenari de reflexió sobre la ciutat de 

Manlleu.  

  



 

 

 


