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lntroducció
L'ajuntament de I'Ametlla del Valles esta desenvolupant un Programa d' Actuació
Urbanística Municipal (P.A.U.M .) amb l'objectiu de promoure una regeneració urbana
del municipi amb actuacions en habitatge, comen; i espai públic, amb el criteri de
d'aprofitar els buits existents en el case urba i en zones periferiques, que ja estan
destinats per a usos d'habitatge o comercial en el POUM (1987), per tal d'adaptar la
tipologia d'habitatge a construir a les noves necessitats.
Amb aquest criteri de no classificar nou sol, els objectius d'aquest Pla són: d issenyar
un Pla d'habitatge per tal de dotar el municipi de sol per a habitatges de protecció
oficial i adequar les tipologies d'habitatges a les noves demandes familiars (pisos petits
pera gent jove, gent gran, separats, etc.); potenciar el nucli del poble com a centre de
les relacions socials, densificant i vitalitzant l'espai urba; i promoure una react ivació
comercial introduint al nucli urba un teixit comercial i de serveis amb presencia
d'aparcament i millora de la mobilitat.
L'equip redactor ha elaborat els treballs previs d'avanc; de planejament que consisteixen
en analisis i diagnosi de la situació actual per als quals s'han utilitzat, entre d'altres, els
resultats del procés de participació de 1' Agenda 21. A partir d'aquest diagnostic el pla
marca els criteris i els objectius que es volen assolir i una primera proposta d'actuació.
En aquest marc, l'ajuntament s'ha plantejat obrir espais d'informació i de debat ciutada
per tal de recollir suggeriments, aportacions i propostes a través del debat i la
deliberació col·lectiva per tal de definir el document inicial del P.A.U.M.
Els objectius del procés de participació, dones, són fer difusió de la filosofia i els
objectius que s'espera aconseguir amb el Programa, crear sinergies i opinió de la
població, i recollir suggeriments i elements a tenir en compte entorn els criteris i
objectius que han de definir el P.A.U.M.
El present informe és el resum del resultat de la jornada de debat realitzada el passat
dissabte 19 de novembre.

Procés metodologic
El procés metodologic que s'ha seguit per tal d'organitzar els espais d'informació i
debat ciutada contempla diferents moments que s'han organitzat en sessions de treball
i que responen als diferents objectius del procés.
En primer lloc, s'ha realitzat una sessió informativa oberta a tota la ciutadania on s'han
explicat, d'una banda, els continguts del P.A .U.M. pel que fa als analisi i diagnosi
elaborats per l'equip redactor i els criteris, objectius, i propostes del Pla i, de l'altra, els
objectius i la metodologia del procés de participació.
En segon lloc, s'ha realitzat una jornada de debat, amb l'objectiu que diferents sectors
estrategics de I'Ametlla (agents economics, ve'ins, entitats, grups polítics, tecnics o
professionals, etc.) fessin aportacions pel que fa als criteris i objectius que ha de
contemplar el PAUM a partir de la proposta presentada per l'ajuntament. Després d'un
plenari de presentació on es van recordar els principals continguts del P.AU .M., els
participants es van dividir en tres grups agrupats per perfils : un grup d'agents
economics, tecnics i professionals i dos grups de ve'ins a títol individual i de persones
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vinculades a entitats. Els grups estaven dinamitzats per moderadors externs que
garantien i facilitaven que tothom pogués expressar les seves idees per tal d'arribar
conjuntament a una síntesi de les principals aportacions del grup.
L'objectiu del debat era fer aportacions en dos grans ambits: 1' Habitatge (habitatge
social, habitatge lliure, habitatge vinculat a les noves estructures familiars, possibilitats
de fragmentar l'habitatge a"lllat, distribució, etc.) i el Comer<; (tipologia, distribució,
comen; coma element dinamitzador, etc.)
En cada un deis ambits es van introduir elements transversals, en el sentit de debatre
els efectes que havia de tenir la intervenció en habitatge i comen; sobre aspectes com
la mobilitat , !'arquitectura, l'espai públic (carrers, places, etc) i els equipaments.
Finalment, els participants es van tornar a reunir en plenari i els moderadors van
explicar a la resta les principals idees del debat.
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Síntesi general deis resultats principals del debat
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Una de les primeres consideracions que van real itzar els assistents a la jornada de
debat era plantejar-se quin model de poble es vol abans d'entrar a analitzar les
possibles accions a desenvolupar. 1 en el marc de les reflexions entorn al model de
poble, una de les qüestions que es plantejava és el tema del creixement del municipi i
els TIPUS DE CREIXEMENT.Hi havia acord , dones, en destacar la necessitat de definir
com vol ser I'Ametlla, amb quin tipus de creixement, de quina manera, amb quina
tipologia d'habitatges, etc. A partir d'aquí trobem dues consideracions :

D'una banda, es valorava positivament el model de poble que té actualment I'Ametlla i
es considerava que el creixement que es promogui, no hauria de modificar radicalment
el "caracter" de I'Ametlla i els trets qualitatius que li són propis com la tranquil ·litat ,
l'espai i el paisatge.
D'altra banda , es considerava que és necessari incidir en el t ipus , els ritmes i els límits
del creixement, i en aquest sentit es va destacar que la qüestió era fomentar
l'arrelament de les persones que viuen a I'Ametlla o deis que vulguin venir a viure, més
que evitar que vinguin nous ciutadans. Des del punt de vista de les necessitats de
creixement en funció de la demanda d'habitatges es va destacar que era necessari
diferenciar entre la demanda interna d'habitatge de !'externa, que tenint en compte la
proximitat amb l'area metropolitana de Barcelona, és molt alta . Aixo suposa , dones,
controlar el sostre de la gent que vol venir a viure a I'Ametlla, sense posar límits, pero
fomentant la seva integrac ió.
Un segon aspecte a considerar amb relació al creixement és la UBICACIÓ d'aquest. Hi
havia acord en el criteri de respectar i protegir el sol rural o natural i evitar, tant en el
present comen el futur, la possibilitat de créixer d'una forma indiscriminada.
També hi havia acord entorn a la proposta de densificar el nucli urba que es fa des del
P.A.U.M ., pero evitant massificar excessivament el teixit urba, i introduint certs criteris
de qualitat per tal de respectar el paisatge urba, en el sentit de cercar un estil harmonic
amb l'entorn. Aixo vol dir, d'una banda , que cal tenir en compte aspectes arquitectonics
i morfologics deis edificis de nova construcció, com ara l'alr;ada, els colors , la línea, etc .
i de l'altra, que cal valorar l'emplar;ament de les densificacions programades i tenir en
compte les característiques de les vivendes que l'envolten.
Un tercer aspecte present en el debat fou la TIPOLOGIA D'HABITATGES a planificar
amb el P.A.U.M . Una de les qüestions que es van debatre va ser la necessitat de
fomentar l'habitatge social, i s'apuntaven diferents idees en els diferents grups de
debat:
- Que en els habitatges socials hi destaquin els habitatges de lloguer.
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- La possibilitat de preveure habitatges de compra tutelada.
- Permetre desenvolupar en alguns d'aquests habitatges activitats professionals perque
es considera una demanda creixent.
- Establir uns criteris clars i uns mecanismes de contro l sobre l'habitatge de protecció
oficial previst per evitar el mal ús o l'especulació.
- Revisar els criteris i els coeficients del P.A.U.M. sobre la quantitat i el tamany perque
hi havia qui considerava que redueix massa les dimensions de les vivendes, tot i que
com a criteri general , hi havia acord en incorporar una nova oferta d'hab itatges de
superfície més petita. Es parlava de garantir uns mínims que anaven al voltant deis 60-

70 m.
També es proposava promoure l'habitatge de lloguer d'iniciativa privada, més enlla de
l'habitatge social.
Respecte a la possibi litat de FRAGMENTACIÓ DELS HABITATGES GRANS , hi havia
acord en facilitar la fragmentació amb l'objectiu de garantir una vivenda propia als fills
o pares grans. Caldria, pero, definir bé els criteris d'aquest a fragmentac ió per garantir
criteris de qualitat i en un deis grups se n'apuntaven alguns: superfície mínima ,
manteniment de la unitat formal, no fragmentació del jardí, respecte pels casos amb
interes patrimonial , i per últim, tot i que no es va consensuar, hi havia la idea de que es
tingués en compte la proximitat al nucli urba a !'hora de permetre la fragmentació (com
més allunyat del centre menys facilitat) per ser conseqüents amb el criteri de densificar
el nucli urba i no tant la periferia.
Pel que fa a la REHABILITACIÓ D'HABITATGES, en un deis grups es considerava que
sovint la normativa dificulta la rehabilitació i que és necessari en alguns casos
flexibilitzar-la i en d'altres "endurir-la" per no permetre fer algunes coses.

També es va destacar en un deis grups, la necessitat de potenciar les mesu res per evitar
!'existencia d'HABITATGES BUITS, tot i que es valorava que el percentatge d'habitatges
buits era baix a I'Ametlla (126 segons l'estudi) i que no era un tema propi del P.A.U .M .
Un deis grups va destacar que per fer va loracions més concretes sobre les actuac ions
possibles és necessari disposar de més i nformació respecte quantes parcel·les hi ha
dintre el nucli urba disponibles per edificar per poder valorar les actuacions futures i
saber que impliquen .
Els EQUIPAMENTS 1 SERVEIS que haurien d'acompanyar les intervenc ions en
habitatge i comen;, va ser un altre aspecte que es va debatre en un deis grups. Es
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destacava que caldria fer una prev1s1o d'equipaments i millora deis serveis
(clavegueram, enllumenat, etc.) necessaris per atendre al nou cre ixement de la
poblac ió.
D'altra bada, pel que fa al COMER<;, en primer lloc, hi havia un gran consens entorn la
necessitat de potenciar-lo i dinamitzar-lo i en segon lloc, s'especi ficaven alguns
aspectes amb relació a la seva UBICACIÓ:

- Hi havia acord en potenciar el comer¡; al centre urba com una manera de dinamitzar i
recuperar el centre del municipi com a centre de les re lacions. Per aquest motiu, es
considerava adequat inc loure en el planejament locals comercials a la planta baixa de
les vivendes del centre urba, tal i com es proposava per part de l'equip redactor.
- Hi havia qui destacava que no només s'hauria de potenciar el nucli urba sinó també
alguns comen;os de primera necessitat en les zones més "periferiques" , tot i que
s'admetia que era difícil perque depen de la rendib ilitat economica del negoci i en
zones poc poblades sempre és més difícil.
- S'identificaven diferents zones comercials, com ara case antic, centre urba i entrada
del poble, que caldria que tinguessin un tractament diferenciat i singular a l'hora de
dinamitzar-les.

Un altra qüestió que es va tractar en relació al comen; era la TIPOLOGIA. Es va destacar
que s'hauria de potenciar el petit comer¡; de proximitat, diversificant la seva tipologia i
oferta. En un deis grups es proposava diversificar no només els comer~os de necessitats
basiques sinó també d'altres (textil, electronica, etc.) i potenciar activitats economiques
més enlla de la comercial, com despatxos per a professionals liberals, serve is, etc. Es
valorava millor aquest tipus de comer~ i activitats econom iques que no potenciar per
tant, el comer~ de grans centres comerc ials.
L'activació del comer~ es considerava un objectiu relacionat amb la DINAMITZACIÓ
DEL CENTRE URBA. Es considerava que potenciant el centre administrati u i cultural de
I'Ametlla es pot fomentar i dinamitzar el centre coma zona comercial i espai d'unió
entre el nord i el sud del municipi.
La dinamització del centre urba també es tradu"ia en fomentar el centre coma zona de
passeig pel vianant, connectant els espais de transició entre les diferents zones
comercials, i el passeig central coma espai de connexió entre nord i sud i com a ei x
relacional del mun icipi.
També es va valorar positivament l'eixamplament de l'espai públic quan es dissenyin els
nous habitatges plurifamiliars, per ta l de disposar de més zones peatonal s i poder
potenciar la dinamitzac ió del case urba com a centre de relacions. Aq uestes actuacions
afavoririen tant el comer~ com el propi ve"inat.
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Més enlla de l'ambit del P.A.U.M., en un deis grups es va comentar la necessitat de
donar suports i ajuts al comerc; per fer viable la seva implantació, ja que aquest procés
no estara exempt de dificultats, i es van apuntar iniciatives pera dinamitzar el comerc,:
com la creació d'una imatge de marca .

D'altra banda, un tema sobre el qual hi havia consens i que es va debatre en tots els
grups va ser la importancia de millorar LA MOBILITAT 1 L'APARCAMENT. Aquest tema
es considerava prioritari, tant pel que fa a l'accés al poble com a les urbanitzacions.
Coma alternatives possibles es proposava:
Preveure garatges subterranis als nous habitatges. En un deis grups es proposava
que els nous habitatges plurifamiliars tinguessin aparcaments col -lectius, pero
no individuals, per afavorir la col-locació de comerc,:os en les plantes baixes, i al
mateix temps, generar aparcament als ve'fns. En la mesura que la col-locació de
garatges redueix les possibilitats de col-locar locals comercials a les plantes
baixes, es proposava que els nous aparcaments deis habitatges plurifamiliars
fossin, dones, compartits.
Planificar aparcament públic proxim al centre urba. Hi havia acord general en
potenciar aparcaments proxims al centre. Pero, en un deis grups es considerava
que aquests aparcaments s'haurien de planificar tenint en compte que en un
futur es poguessin reconvertir en equipaments, en la mesura que la grandaria
del municipi vagi permetent desenvolupar el transport públic interurba com a
mitja de transport més sostenible.
Per últim, es va fer un apunt sobre la GESTIÓ DEL P.A.U.M., entorn a la necessitat de
tenir com a criteri d'actuació la mediació entre els propietaris i l'administració per
intentar lligar els interessos particulars amb els col-lectius.

P.A.U .M. L'Ametlla

Síntesi de les aportacions i debats principals per grups 1

' Podeu consultar el buidat de les aportacions per grups a 1' Informe complert que estara penjat
a la web . Aquí es presenta la síntesi de cada un deis grups aportat al plenari.
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Grup d'agents economics, professionals i tecnics (grup groc)
Síntesi per ambits tematics aportada al plenari

Habitatge
•

En primer lloc, es va destacar la necessitat de definir com vol ser I'Ametlla, quin
creixement vol tenir, i quin tipus de creiexement, en la mesura que la definició deis
nous habitatges també portaria " un ti pus o altre de persona". Es va destacar també,
que a l'hora de planificar i identificar la demanda d'habitatges es considerés la
demanda interna d'habitatge diferenciada de la demanda externa , que tenint en
compte la proximitat amb l'area metropolitana de Barcelona és molt alta. Sense
posar límits a la gent que vulgui venir a viure a I'Ametlla es destaca que cal
controlar el sostre, i que en tot cas, el que cal és fomentar l'arrelament de les
persones que hi viuen .

•

Hi havia un gran acord entorn a la proposta de densificar el nucli urba , pero amb
certs criteris de qualitat: respecte pel paisatge urba i !'arquitectura tradicional,
cuidant l'estil arqu itectonic i cercant un estil harmonic, i amb nova oferta
d'habitatges de superfície més petita .

•

Hi havia un gran acord en la necessitat de fomentar l' habitatge social, destacant
l'habitatge de lloguer. Aquests habitatges haurien de permetre desenvolupar
activitats professiona ls perqué es considera una demanda creixent. També s'apunta
la necessitat de promoure l'habitatge de lloguer d 'inic iativa privada. 1 els habitatges
de compra tutelada. Tots ells no molt grans pero tampoc massa petits.

•

Hi havia un gran acord en que a l'hora de fer nous habitatges plurifamiliars es
contemples l'eixamplament de l'espai públic, com s'havia proposat en la
presentació del projecte.

•

Hi havia acord entorn a la proposta feta en el projecte de fer planta baixa pel
comen; més dues plantes en els nous habitatges del nucli urba, per d inamitzar el
centre comercialment.

•

Es considerava bé facilitar la subdivisió d'habitatges grans pero mantenint un seguit
de criteris: superfície mínima , manteniment de la un itat formal, no fragme ntació del
jardí, respecte pels casos amb interés patrimonial, i per últim, tot i que no es va
consensuar, la idea de que es tingués en compte la proximitat al nucl i urba a l'hora
de permetre la fragmentació, com més allunyat del centre menys facil itat, per ser
conseqüents amb el criteri de densificar el nucli urba i no tant la perifer ia.

•

Es considerava que sovint hi ha normativa que dificulta la rehabilitació i que és
necessari en alguns casos flexibilitza r- la i en d 'altres "e ndurir-la " per no permetre
fer algunes coses.

•

Tot i que es considerava que no era un tema propi del P.A.U.M. i que el percentatge
d'habitatges buits era baix a I'Ametlla, 126 diu l'estudi, es cre ia conveni ent
potenciar les mesures per evitar !'existencia d'habitatges buits.
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•

Es va destacar la necessitat de saber quantes parcel ·les hi ha dintre el nucli urba
disponibles per edificar per poder valorar les actuacions futures i saber que
impliquen.

Come re;

•

Hi havia acord en que caldria dinamitzar el comen;, hi havia qui destacava que no
només s'havia de potenciar el nucli urba sinó també alguns comerc;os de primera
necessitat en les zones més "periferiques" , tot i que s'admetia que era difícil
perque depende la rendibilitat económica del negoci.

•

Acord en que és important facilitar aparcament proximal centre. Pero es va destacar
que aquest s'hauria de poder reconvertir en equipaments a mesura que s'anés
potenciant el transport urba.

•

Hi havia acord entorn a l'idea que els nous habitatges plurifamiliars tinguessin
aparcaments col ·lectius, pero no individuals, per afavorir la col·locació de comerc;os
en les plantes baixes, i al mateix temps, generant aparcament als ve"lns.

•

Acord en fomentar el centre com a zona de passeig pel vianant, connectant els
espais de transició entre les diferents zones comercials, i el passeig central com
espai de connexió entre nord i sud.

•

Hi havia acord, en que potenciant el centre administratiu i cultural de I'Ametlla es
fomentava i dinamitzava el centre com a zona comercial i espai d'unió entre el nord
i el sud del municipi .

•

Acord general, entorn a la necessitat de tenir com a criteri d'actuació la mediació
entre els propietaris i l'administració per intentar !ligar els interessos particulars
amb els col·lectius.

•

Es va destacar que a I'Ametlla s'ha de potenciar el petit comerc;, diversificant la
seva tipologia, no només els comerc;os de necessitats basiques sinó també d'altres
(textil, electrónica, etc.), i potenciant activitats economiques més enlla de la
comercial, despatxos per a professionals liberals, serveis, etc . 1 no potenciar per
tant, el comerc; de grans centres comercials com la Ferretería.
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Grup d'entitats i persones a títol individual (grup blau)
Síntesi per ambits tematics aportada al plenari
Habitatge
•

Primer cal solucionar el tema de la mobilitat actual. Falta informació en el Pla sobre
quines solucions es proposen ja que actualment aquest punt ja és problematic i en
el futur, amb el creixement previst aquest fet s'agreujara. La prioritat hauria de ser
descongestionar el transit.

•

El creixement no s'hauria de fer a expenses del sol rura l o natural.

•

Les actuacions previstes per densificar s'haurien de fer només en les zones previstes
i que aixo no serveixi de precedent per impulsar un cre ixement indiscriminat.

•

Caldria establir uns criteris clars i uns mecanismes de control sobre l'habitatge de
protecció oficial previst per evitar el mal ús o l'especulac ió.

•

Caldria incloure en el pla, la previsió d'equipaments i millora deis serveis
(clavegueram, enllumenat, etc.) necessaris per atendre al nou creixement de la
població.

Comer~

•

S'identifiquen diferents zones comerc ials, com ara case antic, centre urba i entrada
del poble, que caldria que tinguessin un tractament diferenciat i singular a !'hora de
dinamitzar-les.

•

Cal donar suports i ajuts al comerc; per fer viable la seva implantació jaque aquest
procés no estara exempt de dificultats.

•

Caldria fer una intervenció concreta a la zona del passe ig perque esdevingui un eix
relacional del municipi.

•

Cal preveure els aparcaments necessaris, tant per la necessitat q ue tenen els
comerc;os com perla mobilitat deis propis ve"lns.
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Grup d'entitats i persones a títol individual (grup verd)
Síntesi per ambits tematics aportada al plenari
Habitatge
•

En primer lloc, es valora el model de poble de I'Ametl la. Es tracta d'un criteri de
fons que apareix al llarg de tota la sessió. Es considera que hi ha d' haver un
creixement pero que no modifiqui rad icalment el " caracter" de I'Ametl la i els trets
qualitatius que l'hi són propis.

•

Hi ha acord en la proposta de densificar algunes zones del poble pero es destaca el
perill de massificar el teixit urba. També hi ha acord en la dotació d'habi tatges de
protecció oficial pero amb certa disconformitat en la quantitat i el tamany d'aquests
habitatges. Es considera que el projecte de l'ajuntament redueix massa les
dimensions de les vivendes i es planteja revisar els criteris i els coeficients del
P.A.U.M.

•

Hi ha consens en 1' interés de reestructurar els habitatges de gran superfície per
facilitar una vivenda propia als fills o pares grans. Es planteja iniciar un d ialeg amb
l'ajuntament per tal de definir criteris que facin possible aquesta proposta.

•

Hi ha un gran acord en el criteri de respectar i protegir el sol no urbanitzable,
actualment i en un futur.

•

Es considera que cal promoure una tipologia d'habitatge que sigui respectuosa i
harmónica amb l'entorn . D'una banda , cal tenir en compte aspectes arqu itecton ics i
morfologics deis edificis de nova construcció, com ara l' al~ada, els colors, la línea ...
D'altra banda, cal va lorar l'empla~ament de les densif icacions programades i ten ir
en compte les característiques de les vivendes que l'envolten.

Habitatge i Comerc;
•

Hi ha un gran acord en la necessitat de millorar la mobilitat urbana. S'incideix molt
en aquest tema , que es relaciona tant amb l'habitatge com amb el comer~, i es
considera que no es pot parlar de creixement sense resoldre els problemes de
circulació i mobilitat. Es planteja que calen garatges subterranis a les noves
vivendes i més espais d'aparcament. En especial , ca l planificar més aparcaments
públics al centre urba per tal de facilitar l'accés al nuc li i afavorir la react ivació del
comer~.

•

Hi ha acord total en la importancia de la mobilitat general i la forma d'accés al
poble i a les urbanitzac ions/barris. Es considera prioritari resoldre les dificultats
actuals de mobilitat.

Comer~

•

H i ha consens en el projecte de reactivar el comer~ de 1'Ametlla i donar més vida al
centre del poble. S'aposta per un comer~ de proximitat, amb botigues pet ites i una
oferta diversa. Es destaca la importancia de planejar locals comercials a la planta
baixa de les vivendes per tal de fer possible l'activació del comer~. Es cons idera que
ca ldria promocionar el comer~ local amb iniciatives diverses, com ara la creació
d'una imatge de marca .
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Llistat de participants

Grup de tecnics, professionals i agents
economics (Grup groc)

Alfons Cosculluela
Bruno Millet Elizalde
Cristóbal Cañadas
Enrie Costa Argemí
Ferran Ycoblazeta Cibiach
Jord i Pu ig Roca
Josep M. Carreras
Manuel Fernández Cereijo
Marta Farras Giol
Miquel Moreno Expósito
Oriol Vilar Roquet
Pere Giol Draper
Raimon Argemí Puigdomenech
Ramon Roqué Cerda

Grup de persones a títol individual i
persones vinculades amb entitats (Grup
blau)

Alex lcart
Anna Lloret
Delmir Ulldemolins
Fina Iglesias Yus
Francesc Garcia Oliveras
Francesc Solé
Gemma Rasquí Serna
Helena Maragall
Jaume Iglesias Yus
Jaume Pujal
Joan Blancher Auferill
Joan Fernandez Sosa
Joan Guarch Calvet
Joan Pujades
Josep Turu
Ma Rosa Domingo Carceles
Miquel Angel Rodriguez
Nuria Argemí Puigdomenech
Núria Pach
Oiga Rasquí Serna
Quim Raga Serra
Vicens Sa-Rtaló
Victor Vilaseca Cuyas
Xavier Vazquez

Grup de persones a títol individual i persones vinculades amb entitats (Grup verd)

Albert Bernabé
Javier U llate
Joan Canal Oliveras
Josep Arisa Vall ·llovera
Josep Comes Busquets
Josep Ma Millet
Josep Iglesias Viver
Julia Aguilar
Julian Bautista Acosta
M. Rosa Gerones Donad eu
Maria Vilanova Castells
Miguel A. Pérez Cabreizo
Montserrat Monras Simó
Otilia Roig Corominas
Pere Arisa Bassa
Ramon Mis
Rosa M. Barres Centeno
Sílvia Rico Pérez
Víctor Arnau Garcia
Montserrat Boce

