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1.  Introducció 
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La regulació urbanística de Catalunya aposta per un model participatiu en el 

desenvolupament dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipals (POUM) que 

prioritza tant la informació sobre els treballs que es realitzin, com la participació 

activa de les ciutadanes i ciutadans en les diferents fases del procés, per tal d’assolir 

un elevat nivell d’iniciativa i implicació en la seva redacció.  

 

Per tal de donar compliment a aquesta voluntat, el Programa de Participació 

Ciutadana del POUM determina els mecanismes de participació a desenvolupar de 

manera paral·lela a la seva elaboració tècnica i tramitació. Entre els mateixos, el 

passat 3 d’octubre de 2015 s’ha celebrat una jornada participativa oberta a la 

ciutadania i entitats del municipi, per tal de conèixer i debatre una proposta tècnica 

d’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) de Moià,  elaborada per l’equip 

redactor. 

 

El document que teniu a les mans, recull el resultat del debat generat al voltant 

d’aquesta proposta i s’estructura en quatre blocs:  

- Introducció 

- Presentació dels aspectes metodològics de la sessió 

- Presentació dels principals resultats del debat en els grups de treball  

- Presentació de la valoració de la sessió 
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2.1. DIFUSIÓ, CONVOCATÒRIA I ASSISTÈNCIA REGISTRADA 

La celebració de la Sessió de debat de l’Avanç del Pla del POUM de Moià ha estat 

difosa a través dels mitjans de comunicació a l’abast de l’Ajuntament, així com 

aquells elaborats de manera expressa per al procés: 

• El Twitter de l’Ajuntament amb el hastag #POUMMoia   

• El bloc informatiu del POUM  

• Pàgina web municipal 

• Facebook   

• Twitter de l’Ajuntament 

• Notícies a altres mitjans de comunicació locals i comarcals  

• Tríptic per fer difusió del Taller de debat de l’Avanç de Pla, dins del procés de 

participació ciutadana, amb informació sobre el procés participatiu i els seus 

mecanismes, així com amb informació bàsica sobre el contingut de l’Avanç 

del Pla (Dades i situació actual, Opcions que contempla l’Avanç i Què 

proposem debatre). 

   

 

La convocatòria s’ha adreçat de manera genèrica a tota la població de la vila, tot i 

que ha estat reforçada amb la invitació personalitzada a representants de les 

entitats del teixit associatiu del municipi.  
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S’ha registrat l’assistència de 35 persones a la sessió participativa. Pel que fa al perfil 

de les persones participants podem destacar que gairebé un 35% han estat dones ( 

12 sobre 35). Pel que fa al lloc de residència la gran majoria eren persones residents 

a Moià, o que almenys tenen Moià com a segona residència. Pel que fa al perfil 

professional, s’ha recollit una participació eclèctica, incloent des de professionals de 

la construcció i d’immobiliàries, fins a professionals de l’àmbit mediambiental, de la 

mobilitat o de l’arquitectura. També han pres part persones que són propietàries de 

terrenys al municipi, empresaris de l’entorn, ramaders i pagesos, així com 

representants d’entitats i persones a títol individual.  

 

2.2. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La sessió ha tingut lloc el dia 3 d’octubre de 2015 a les dependències de Can 

Carner, amb el següent ordre del dia: 

 
10:00h  (10’)  Recepció assistents  (EDAS) 

10:10h  (5’)    Benvinguda institucional (Ajuntament) 

10:15h  (5’)    Presentació de l’estructura i continguts de la sessió (EDAS) 

10:20h (30’)  Exposició inicial de continguts per al debat (resum de la diagnosi i 

solucions plantejades) (Equip redactor) 

10:50h (5’)   Presentació de la dinàmica de treball i distribució del públic assistent en 

grups de treball (EDAS)  

10:55h (125’) Treball en grups (Conducció: EDAS. Assessorament tècnic: Equip 

redactor) 

13:00h (10’)   Pausa  

13:10h (45´)   Presentació de les principals conclusions dels grups en plenari (EDAS)  

13:55h (5’)     Cloenda de la sessió (EDAS)  

 
L’objectiu de la jornada participativa ha estat copsar el posicionament de la 

ciutadania envers l’estratègia general plantejada en cada un dels àmbits recollits 

en l’Avanç del Pla.  

 
Prèviament a la sessió de debat, l’Avanç del Pla ha estat exposat públicament a la 

població, principalment amb una exposició temporal dels plànols ubicada a 

l’entrada de l’edifici de l’Ajuntament, i també al carrer durant la Festa major d’estiu, 
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així com amb la possibilitat d’accedir al document d’Avanç del Pla disponible al 

web municipal. 

 

         
 

La sessió participativa s’ha estructurat en diferents moments:  

 

1. Exposició inicial  

Els responsables de l’equip redactor han realitzat una exposició dels aspectes a 

destacar de la diagnosi urbanística i dels objectius, criteris i alternatives plantejades. 

 

 
 

 

2. Debat en grups de treball 

Per tal de facilitar el debat, les persones assistents han estat distribuïdes de manera 

aleatòria en tres grups de treball (Taronja, Verd i Blau). 
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Cada grup de treball ha estat facilitat per un tècnic/a de l’equip d’EDAS. Per altra 

banda s’ha comptat amb el suport dels arquitectes de l’equip redactor i de 

l’arquitecte municipal, que han donat resposta a les qüestions de caràcter tècnic 

plantejades per les persones participants. 

 

 

La finalitat del debat ha estat recollir percepcions i valoracions al voltant de les 

propostes elaborades per l’equip redactor per millorar l’urbanisme de Moià. Per a 

facilitar l’organització del debat i facilitar la comprensió de les diferents propostes 

s’ha comptat amb el suport gràfic de plànols temàtics de proposta i alternatives.  
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El debat s’ha articulat al voltant de les següents temàtiques i preguntes: 

 
• Com s’hauria de desenvolupar el nucli urbà? Creixement en expansió enfront 

de contenció i acabat dels teixits urbans que ara estan sense continuïtat i 

sense relligar.  

• On cal situar l’activitat urbana: comercial, serveis, etc..? Reforçant els eixos 

urbans que vertebren, i prioritzant les activitats en aquets eixos?, amb 

restriccions en la resta? O amb permissivitat a tot arreu?.  

• Com afavorir la implantació d’activitats productives al municipi?. 

• Com s’ha d’abordar el manteniment i rehabilitació del patrimoni construït i els 

edificis del patrimoni històric? Cal incentivar la seva renovació i rehabilitació?  

• Disposa Moià dels equipaments necessaris? Són suficients? Cal reforçar 

alguna àrea? La seva localització és l’adient o es podria pensar en la 

possibilitat de desclassificar algun dels edificis de patrimoni municipal i amb la 

seva venda construir l’equipament en un altre indret? Serà necessària una 

segona escola?  

• Com podem millorar la mobilitat urbana  interior i exterior? Les actituds i 

opcions en relació amb l’aparcament i els temes relacionats amb la 

mobilitat. 

• Volem preservar sense ingerències humanes el sòl no urbanitzable, que en la 

major part del municipi està protegit? O volem compatibilitzar l’interès 

d’aquets espais amb usos productius i de lleure, tant els ja existents 
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(aeròdrom, circuit verd, golf, pedreres, etc.) com altres que es puguin 

plantejar en el futur (granges, industries agroalimentàries o de 1ª 

transformació, etc.) 

• Sostenibilitat ambiental. El POUM pot proposar mesures obligatòries d’aplicar 

en cas de obra nova o rehabilitació. Fins on ha d’obligar? 

 

A cada un dels grups, s’ha iniciat el treball amb una dinàmica de presentació, per 

seguidament i de manera ordenada donar la paraula a les persones participants a 

fi de recollir el seu parer sobre cada una de les propostes d’actuació, així com 

possibles esmenes o propostes alternatives.  

 

 
 

3. Plenari de presentació de resultats i cloenda 

Un cop finalitzat el treball en els grups, les persones participants s’han tornat a reunir 

en una sala, on una persona representant de cada grup explicat les principals 

conclusions del debat a la resta de grups.  
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3. Síntesi de resultats  
del debat  
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En aquest apartat es realitza un recull de les aportacions realitzades en els tres 

grups de treball, aplegades en àmbits temàtics.  

 

L’organització del debat als grups ha perseguit que en tots tres espais es poguessin 

tractar les diferents temàtiques plantejades, però això no ha estat possible en tots 

els casos, de manera que és possible que algun dels grups no hagi pogut expressar 

cap opinió en relació a algun dels temes debatuts.  De tota manera la distribució 

de les temàtiques en els grups de treball ha permès assegurar que totes elles han 

estat tractades almenys en un grup. D’aquesta manera, ha estat possible assolir 

comentaris i percepcions en totes les temàtiques plantejades.  En el redactat final 

les aportacions estan identificades en funció del grup en el qual s’han recollit. 

 
En general, en un primer moment ha resultat dificultós centrar el debat en els grups, 

per diversos motius: 

- Desconeixement concret del contingut a tractar, i  necessitat d’explicació més 

àmplia. 

- Interès en tractar qüestions particulars, així com per tractar qüestions relatives a 

la gestió de l’urbanisme o qüestions de caire jurídic. 

- Es planteja la necessitat de disposar d’un plantejament inicial de caràcter 

filosòfic/polític compartit sobre quin hauria de ser el futur del poble, per tal de 

poder valorar si les propostes s’ajusten a aquest model o no.  

- Dificultats per entendre el plantejament de municipi que hi ha darrera de la 

proposta plantejada per l’equip redactor. 

- Dubtes sobre la metodologia emprada a la presentació als grups. 

- Dubtes sobre la incidència de la participació ciutadana en el resultat final del 

POUM, per l’existència de múltiples condicionants externs al municipi. 

 
Aquesta situació inicial s’ha pogut superar un cop els arquitectes de l’equip 

redactor i de l’Ajuntament han pogut donar respostes a aquests dubtes inicials. 

Posteriorment el debat als grups ha estat fluid i amb múltiples aportacions que es 

recullen a continuació, de manera ordenada en les següents temàtiques: 

1. Desenvolupament futur del municipi: expansió versus contenció 

2. Eixos cívics: mobilitat interna/externa i activitat comercial urbana 

3. Conservació del casc antic: manteniment i rehabilitació del patrimoni 

construït 
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4. Equipaments necessaris 

5. Implantació d’activitats productives al municipi  

6. Sòl no urbanitzable 

7. Sostenibilitat ambiental  

 

1. Desenvolupament futur del municipi: expansió versus 

contenció 
• En el Grup Taronja, en el debat generat envers a quin ha de ser el futur del 

municipi, es manifesta acord envers a que el POUM hauria de cercar la 

contenció i compactació del nucli urbà, cercant relligar determinades zones i 

millorar la mobilitat en certs punts del municipi.  

 
En aquest sentit es recull el parer que caldria apostar per la rehabilitació 

d’edificis ja construïts, abans que fer-ne de nous. En relació a l’habitatge i 

desenvolupant la voluntat “d’aprofitament” i compleció d’allò existent, es 

destaca l’existència de molts pisos buits en el municipi, i que caldria prioritzar 

la seva utilització abans que construir-ne de nous. També es planteja la 

necessitat de reflexionar al voltant de quins poden ser els motius que fan que 

els pisos es buidin. 

 
Hi ha un desacord unànime dintre del grup pel que fa a l’ampliació 

proposada a la zona del cementiri. No es comparteix l’ampliació del poble 

en aquella zona i no s’entenen els criteris tècnics exposats.  

 
En relació a les urbanitzacions es considera que caldria fomentar la seva 

integració en el nucli urbà, de manera que es converteixin en un barri del 

municipi. 

 
Durant el debat es planteja la qüestió que a nivell general cal preservar els 

drets adquirits pels propietaris, per tal de no endeutar més el poble amb 

indemnitzacions, intentant exigir o demanar les millores necessàries per tal de 

minimitzar l’impacte (ambiental, econòmic...). 

 

• En el Grup Blau, les persones participants mostren escepticisme respecte els 

escenaris de projecció del creixement poblacional que han estat presentats 
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per l’equip redactor. Es considera que el creixement serà inferior al que es 

pressuposa inicialment.  

Per aquest motiu i en relació a la necessitat d’habitatge per absorbir el 

creixement de població que es pugui generar, les persones que formen el 

grup consideren que  en primer lloc caldria prioritzar la rehabilitació i el donar 

ús a edificis ja existents i que estan abandonats, abans de construir-ne de 

nous. A la imatge posterior s’assenyalen en vermell dues zones on hi ha 

edificis que podrien rehabilitar-se o ocupar-se perquè estan buits. 

 
 

No consideren necessari que el municipi hagi d’omplir buits a les zones 

perifèriques, sinó que, en cas que sigui necessari promoure nou habitatge 

manifesten que caldria prioritzar la seva construcció en aquells terrenys que 

suposin una compleció de la trama urbana, és a dir, omplint els espais buits 

existents. Així doncs, en relació a la proposta de l’equip redactor, es 

considera que caldria prioritzar la nova obra en els buits assenyalats amb un 

número dos a la imatge (la zona de la piscina i la zona propera al Centre de 

recursos Pedagògics), abans que promoure l’edificació dels terrenys que 

queden a prop del cementiri o dels que estan situats a l’extrem Est del 

municipi, a la zona propera a la carretera de  Manresa. 
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• En el Grup Verd, el plantejament de contenció del creixement urbanístic no 

és compartit per bona part de les persones que formen el grup, sobretot per 

aquelles que, o bé, són professionals d’empreses immobiliàries, o que bé són 

propietàries de terrenys. Aquest posicionament en contra de la proposta de 

contenció està motivat perquè aquestes persones consideren que aquesta 

alternativa pot anar en detriment del seus drets actuals, si els terrenys passen 

de ser urbanitzables a no urbanitzables. En aquest grup el debat al voltant 

d’aquest punt es centra inicialment en respondre a qüestions particulars: 

 
‐ Com es compensa als propietaris que tenen sol urbanitzable que segons 

el POUM passarà a ser no urbanitzable? Es continuarà pagant el IBI?  

És un tema jurídic, no urbanístic. Si no s’han iniciat els tràmits administratius 

per construir (que són molt llargs) s’entén que no és vol exercir el dret de 

construir. Quan les requalificacions es fan efectives es revisen tots i 

cadascun dels casos, i es pagarà en conseqüència segons la nova 

qualificació del sòl de cada terreny.  

 
‐ Què passarà amb els casos de persones que van comprar un terreny a 

Montví perquè els van dir que era urbanitzable i després van descobrir 

que no era així? 

Si que es pot edificar; tot i que per fer-ho cal assolir unes condicions 

prèvies. És pot fer efectiu el dret d’edificar si el solar té els serveis 

corresponents que marca la llei per poder ser construït. Aquests serveis els 

ha de pagar el propietari del terreny, i poden suposar entre 20.000 i 35.000 

euros per habitatge.  

 
‐ Es poden buscar solucions a casos de persones afectades per males 

praxis informatives?  

Algunes de les persones presents al grup manifesten que els van informar 

malament sobre la qualificació del terreny. El grup comenta que hi ha 

vàries persones en aquesta situació a Moià, i que es podria fer un registre 

de casos d’afectats perquè plegats els sigui més fàcil buscar una solució. 

  
‐ Com es pot evitar que torni a haver-hi casos de mala  informació tant per 

part de l’Ajuntament com per part de les immobiliàries?   
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L’Ajuntament ofereix informació personalitzada i basada en la normativa 

legal. Per la seva banda, els professionals de les immobiliàries que estan al 

grup de debat expliquen que tenen molt interès en oferir un servei 

informatiu molt acurat, perquè fins ara han existit casos de males praxis i 

això no els afavoreix gens.  

 

2. Eixos cívics: mobilitat interna/externa i activitat 

comercial urbana 
 
El debat al voltant de la transformació de les principals vies al voltant de les quals 

s’articula el municipi - la carretera de Manresa (N-141-c) i la carretera de Barcelona 

(C-59)- ha estat intens a tots els grups.  

 
En general, es recull positivament la proposta de transformar aquestes vies en eixos 

cívics, en els quals es pugui concentrar bona part del comerç i dels serveis. També 

és ben rebuda la possibilitat de fomentar la implantació d’activitat comercial i 

serveis en carrers pròxims a aquests eixos, fomentant la creació d’itineraris, tal i com 

es planteja a la proposta de l’equip redactor. En el Grup Taronja es recullen 

comentaris sobre les dificultats existents en alguns d’aquests carrers perquè puguin 

esdevenir comercials, perquè són massa estrets (C/ Tosca). En canvi, altres carrers es 

podrien semi-peatonalitzar en cas que s’implantin alguns nous comerços, com per 

exemple al Carrer Sant Pere.  

 
Bona part de les persones participants als grups de treball consideren, però, que 

aquestes vies –Carretera de Manresa i de Barcelona- no es transformaran en eixos 

cívics només amb l’ampliació de voreres i la col·locació d’arbrat. Es manifesta que 

per pacificar realment aquestes vies i millorar la seguretat dels vianants, caldria que 

el municipi disposi d’una ronda exterior, que permetés derivar el trànsit de pas, 

sobretot el de camions. També es recull el parer que l’existència d’aquesta 

infraestructura permetria assegurar l’assoliment d’un municipi compacte. Pel que fa 

a la ubicació d’aquesta ronda, en general es contemplaria d’ubicar a la zona sud, 

per sota del nucli, i millorant la connexió de les zones industrials. 

 
Entre les persones que defensen aquesta actuació, es considera necessària sobretot 

per incidir en la pacificació de l’eix de la N-141-c, donat que actualment existeixen 
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alternatives per desviar el trànsit de la carretera de Barcelona (C-59). En aquest 

sentit s’apunta que el trànsit d’aquesta via es podria desviar per el carrer de 

Joaquim Solà, la Ronda de les Illes, Avinguda de l’Arbre Fruiter, Avinguda de la Pau, 

Avinguda de la Indústria.  

 

Per fomentar aquest eix alternatiu a la carretera de Barcelona es considera que 

caldria realitzar algunes intervencions: 

 
‐ Millorar les senyalitzacions, per dirigir el trànsit cap aquesta via alternativa, tant 

en sentit l’Estany com en sentit Barcelona.  

 
‐ Caldria realitzar una intervenció per facilitar el gir dels camions a la confluència 

entre el Carrer Joaquim Sala amb C-59 (tocant a les Escoles Pies) donat que 

actualment no és possible el gir. 

 
 

‐ Caldria arranjar un tram de vies de la zona industrial (Avinguda de la Indústria i 

Ronda de les Conques).  
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Aquest posicionament respecte a la necessitat d’una ronda exterior, però, no és 

unànime:  

‐ Hi ha persones que no consideren necessària aquesta actuació donat que 

suposaria una barrera en el territori.  

‐ També es planteja que la seva construcció suposaria una elevada inversió i que 

caldria establir qui se’n faria càrrec.  

‐ En el Grup Taronja es reflexiona sobre l’origen de la concentració de trànsit 

rodat en aquestes vies i s’arriba a la conclusió que està provocada en bona part 

pels hàbits de  mobilitat interna dels propis habitants de Moià. Segons aquesta 

reflexió la solució no estaria en generar una nova infraestructura viària sinó en 

racionalitzar l’ús de les existents, promovent canvis en els hàbits de la població 

pel que fa a l’ús del vehicle privat.  

‐ Altres veus contràries a aquesta infraestructura, apunten a que la supressió del 

trànsit per les vies actuals suposaria una pèrdua per al comerç local, tot i que hi 

ha testimonis que indiquen que a d’altres municipis (com per exemple Palau-

Solità), intervencions d’aquest tipus no han tingut efectes negatius sobre el 

comerç i que han suposat una millora per a la població.  

 

En relació a la proposta de preveure la creació d’un passeig de vora a la zona sud 

del poble, els posicionaments són dispars i en certa manera es veuen influïts per la 

idea de crear una ronda exterior al municipi: 

‐ Així doncs, les persones del Grup Verd, majoritàriament consideren que aquest 

passeig hauria de ser una ronda per a vehicles, que permetés desviar el trànsit 

rodat del centre del poble.  

‐ En el Grup Blau es considera que si el poble creix urbanísticament en aquesta 

zona, aquest passeig podria ser una mena de ronda mixta, per a vianants però 

que també permetés desviar el trànsit en el futur. Però en tot cas, es manifesta 

que la seva construcció s’hauria de portar a terme un cop s’hagin omplert els 

espais sense construir propers. 

‐ En el Grup Taronja la proposta de Ronda Verda, a priori és contemplada 

positivament, tot i que també consideren que caldria disposar d’una ronda 

exterior per a desviar el trànsit de vehicles. En relació al traçat proposat per a la 
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Ronda Verda, les persones participants al Grup Taronja plategen dubtes en 

relació a la necessitat que tingui que passar per sota del camp de futbol. 

Caldria valorar si el traçat en aquesta zona podria fer-se més proper al nucli, per 

sobre del cementiri i el camp de futbol. 

 
 

En relació a la mobilitat, s’han recollit altres aportacions i reflexions: 

 
• Per una banda, en un dels grups s’ha recollit un debat sobre la possibilitat que 

es pugui generar un enllaç entre l’AP7  i l’Eix transversal, i la necessitat que el 

POUM pugui preveure aquesta possibilitat per tal de no tenir sorpreses en el 

futur que  capgirin la ordenació urbana. 

 
• També s’ha recollit la proposta de millorar la comunicació entre els dos 

sectors de Montví, eixamplant l’eix que les uneix i creant un espai específic 

per a vianants i ciclistes, o condicionant camins existents. Es recull la 

preocupació que el trànsit de persones que es desplacen a peu o en 

bicicleta entre els dos nuclis és elevat i que existeix un elevat perill per 

l’elevada circulació de cotxes a motors per una via que no està preparada 

per a la circulació segregada de bicicletes i vianants. 

 
• En general, es recull que caldria incidir en la millora de la mobilitat de les 

persones amb mobilitat reduïda, fent actuacions a zones de carrers estrets. 

 
• S’identifica un punt conflictiu per a la convivència del trànsit amb els vianants 

a l’entorn de la confluència dels carrers Agricultura i Canigó.  

 
• També es recull la demanda de resoldre la manca d’accessibilitat que tenen 

les ambulàncies a l’entorn del Carrer Santa Magdalena. 
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• Al Grup Taronja es recull la demanda que el polígon industrial disposi d’accés 

directe des de la carretera de Manresa, amb la construcció d’un vial directe. 

 

3. Conservació del casc antic: manteniment i 

rehabilitació del patrimoni construït 
 
A tots els grups es manifesta de manera majoritària la voluntat de conservar, 

rehabilitar i potenciar el casc antic, preservant el patrimoni construït: 

 
• En el Grup Taronja es recull la reflexió que el patrimoni construït cal preservar-

lo i recolzar-lo des de l’administració local sempre dintre de les possibilitats del 

municipi. En aquest sentit, es considera que caldria incentivar la rehabilitació 

per davant de la nova construcció, per exemple, amb una rebaixa 

d’impostos, i facilitant els permisos d’obra. 

 
• En el Grup Verd, es manifesta acord en relació a la necessitat de conservar, 

rehabilitar i potenciar el casc antic. Es cita el Camí Ral, que no s'ha 

d'abandonar perquè és una zona molt estimada de la ciutat.  

Els/les professionals del sector immobiliari manifesten que existeix una 

demanda creixent d’habitatge per rehabilitar a la zona del casc antic, 

sobretot per part de gent que voldria disposar d’una segona residència. 

Aquesta demanda, però, no és possible satisfer-la perquè la normativa obliga 

a que, en cas de rehabilitació, aquesta no pugui ser parcial, sinó que s’ha de 

realitzar de tota la finca. Aquest aspecte, junt amb la impossibilitat de dividir 

la propietat en aquest tipus de finques, provoca que els costos siguin gairebé 

inassolibles per a les persones que estan interessades en adquirir un habitatge 

en aquesta zona. Aquesta situació, a més es veu agreujada per la 

obligatorietat que cada habitatge disposi d’una plaça d’aparcament 

pròpia. En aquest sentit des del sector immobiliari es veuria positiu introduir 

modificacions en aquesta normativa restrictiva, perquè existeix demanda 

d’habitatge a rehabilitar.  

 
• Les persones participants en el Grup Blau manifesten que el casc antic és 

quelcom intocable. Es denúncia que s’han construït edificis que no s’integren 
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a l’entorn, degut a que no s’ha construït guardant l’estètica de la resta 

d’edificacions. Es considera que l’edificació i rehabilitació en el casc antic 

hauria d’estar regulada per garantir el manteniment de l’estètica original. Fins 

i tot es proposa fer un catàleg d’elements que permeti establir de manera 

limitada quins han de ser els materials i colors que es poden emprar per 

construir i restaurar al casc antic, tot això amb l’objectiu de mantenir 

l’harmonia estètica.  

 
Es recull el parer que cal trobar un equilibri entre la conservació estricta del 

casc antic i la seva rehabilitació. En aquest sentit es planteja com a 

possibilitat la realització d’un estudi per conèixer el valor de cada un dels 

habitatges d’aquesta zona, per així disposar d’informació que permetés 

valorar quins habitatges cal conservar, i quins podrien anar a terra, tenint en 

compte els costos patrimonials, culturals i econòmics. 

 
També es recull la demanda de realitzar un inventari dels edificis de valor 

arquitectònic del municipi que no queden estrictament dins de la delimitació 

del que es considera casc antic. Les persones del grup manifesten que tot el 

nucli urbà es considerat patrimoni del municipi, i per tant s’ha de conservar. 

Es demana que es tingui en compte no abandonar el casc antic en pro del 

creixement a l’exterior de la vila. 

 

4. Equipaments necessaris 
 
Grup Taronja: 

• La valoració dels equipaments i els serveis en el Grup Taronja és més aviat 

negativa, donat que es recull el parer que la gran majoria presenta 

problemes o bé de caràcter estructural, o bé de ubicació o són insuficients: El 

CAP es valora positivament, però no la seva ubicació; la piscina està en 

terreny de lloguer; el pavelló està mancat d’una rehabilitació, el Casal és de 

propietat privada; el camp de futbol arrossega problemes econòmics. 

 
• Es manifesta que cal fer una bona previsió de futur. Si la previsió és que la 

població pugui assolir els 8.000 habitants, i el municipi ha esdevingut capital 

de comarca cal planificar les millores necessàries per a disposar d’una oferta 
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adient d’equipaments i serveis. Per exemple, es planteja si caldrà disposar 

d’una escola a La Pineda o si serà necessària una piscina coberta. 

 
• Es considera que hi ha prou sol municipal per a nous equipaments. També es 

planteja que hi ha edificis de titularitat pública que es podrien reconvertir en 

equipaments – per exemple Cal Comadrant -. Per altra banda s’expressa la 

voluntat de recuperar el Casal per al poble, valorant de manera exacta el 

cost que podria suposar aquesta recuperació i la seva rehabilitació parcial, 

principalment de la caixa escènica i millores d’accessibilitat. 

 

En el Grup Verd, en relació als equipaments es recullen diferents demandes:  

• Algunes persones manifesten que els agradaria que el poble disposés d’un 

gran espai cultural amb capacitat per acollir moltes persones. Hauria de ser 

una sala polivalent, per poder acollir dos o tres cops l’any un públic màxim 

per als espectacles més massius (El Musical). I també per poder funcionar 

com a Teatre i com a Auditori. Es creu que no caldria que aquest espai fos el 

Casal, doncs el casal té una capacitat màxima de 350 persones.  

Altres persones del grup, en canvi, consideren que no cal fer espais tant 

grans: la mida ideal per a un espai cultural a Moià és d’una capacitat 

aproximada de 350 persones. En aquest sentit es recull un breu debat sobre si 

la capacitat de les sales condiciona l’oferta d’espectacles, de manera que si 

no es disposa d’espais grans i en condicions l’oferta d’espectacles es veu 

afectada.  

De tota manera, totes les persones del grup manifesten el seu acord en 

relació a recuperar el Casal. Té un valor emocional i és un emblema de Moià. 

Tal i com diuen, “cal lluitar-lo”. També es recull la demanda de més sales 

d’exposicions de qualitat al poble, per poder donar cabuda a un bon circuit 

artístic.  

 
• Una part del debat al voltant dels equipaments s’articula al voltant de Can 

Vinyes. Es considera que aquest hauria de ser un espai “del poble”. S’informa 

que actualment aquesta finca està en venda, però que li cal una reforma. Es 

planteja la possibilitat que l’administració local negociï amb els propietaris 

una cessió gratuïta a canvi de la reforma de la propietat. Les persones 

representants de la immobiliària que gestiona aquesta propietat manifesten 
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que cabria la possibilitat que el nou propietari hi volgués fer un hotel, donat 

que és un espai ideal per a aquest ús, i aquest és un tipus de servei que seria 

necessari en el poble. 

 
• Es recull la demanda d’una nova escola, per assumir un possible creixement 

de la població. Es considera que l’escola pública existent actualment dóna 

servei a la demanda actual i que en el passat, quan la població creixia, no 

donava a l’abast per assumir el creixement poblacional. 

 
• En relació a l’edifici abandonat de la Guàrdia Civil es recull inquietud sobre 

quin ús en tindrà. A més, es considera que la situació actual de degradació 

dóna mala imatge perquè per molta gent és el primer que veuen de Moià.  

 

Grup Blau: 

• Es manifesta la necessitat d’ampliar el cementiri, o fer-ne un de nou, per 

cobrir les necessitats de la població. També es recull el parer que potser 

caldria ampliar l’institut. Per altra banda, es considera que caldria 

contemplar la possibilitat de reservar espai per a una escola bressol i també 

per a una residència de gent gran, per tal de cobrir les necessitats futures. 

 

• En relació al Casal, tot el grup es mostra d’acord en que seria necessari fer un 

estudi acurat i real del cost que suposaria fer que aquest espai esdevingués 

un equipament públic. De la mateixa manera, tothom manifesta el seu acord 

en relació a la proposta que el POUM pugui qualificar aquest espai com a 

equipament, de manera que ja estigui prevista la seva utilització com a tal, 

evitant que pugui tenir altres usos, tot i que la seva transformació en 

equipament pugui esdevenir en un moment posterior. 

 
• En relació als serveis es manifesta que si Moià ha de créixer, caldria garantir el 

servei d’aigües de manera que sigui suficient per a tota l població, de la 

mateixa manera que la resta de serveis. 
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5. Implantació d’activitats productives al municipi  
 
El debat en el Grup Taronja al voltant de la implantació d’activitats productives al 

municipi ha tractat diferents qüestions:  

• Es parla de la necessitat de flexibilitzar la normativa per a la implantació 

d’activitat comercial en el nucli. Es considera que, fins i tot, caldria permetre 

petites activitats comercials i econòmiques a zones on ara no està permesa, 

com per exemple la urbanització de Montví, Es considera que caldria evitar 

que el POUM fos limitador d’aquest tipus d’activitats econòmiques de baix 

impacte en el territori. 

 
• També s’apunta la possibilitat de facilitar la implantació de noves activitats 

econòmiques que no siguin contaminants i de valor afegit. Es considera que 

cal atraure petites empreses de proximitat que no pas grans corporacions 

que poden exercir una gran pressió política i ambiental sobre el territori i els 

poden debilitar com a poble.  

 
• Es recull el parer que existeixen projectes d’empreses que es voldrien instal·lar 

a Moià però que no troben les condicions adequades i marxen a d’altres 

municipis. També existeixen empreses ubicades a Moià i que es plategen 

marxar a fora perquè no troben facilitats per fer ampliacions de les seves 

instal·lacions. 

 
• El debat al voltant de les activitats econòmiques que actualment es 

desenvolupen a sòl no urbanitzable (Monjoia, Peres, golf, pedrera, circuit...), 

es centra en la necessitat de regularitzar-les de manera adequada, perquè 

segons apunten diferents participants, en totes elles s’identifiquen algun tipus 

d’irregularitat. Es considera que la millor manera d’actuar per maximitzar els 

resultats podria ser la de desenvolupar plans especials amb mesures 

correctores especifiques per a cada un d’aquests espais, integrant totes les 

especificitats. 

 
• Pel que fa a l’activitat als polígons industrials, es recull que, en cas que hi 

hagués la intenció d’incrementar l’activitat al Polígon del Sot d’Aluies, caldria 

preveure i evitar les possibles afectacions ambientals (consum d’aigua, 

tractament d’aigües, pol·lució ambiental). En tot cas el grup manifesta la 
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seva preferència per concentrar l’activitat industrial a les zones industrials de 

Pla Romaní i El Prat. 

 
• El grup identifica un dèficit d’espais per a desenvolupar activitats de 

congressos i convencions. Es considera que El Toll és insuficient per a cobrir 

esdeveniments grans.  

 
• Per altra banda, es considera que per tal de desenvolupar la industria turística 

Moià està mancat d’una oferta d’allotjament adequada. En aquest sentit es 

recomana desenvolupar alguna zona d’acampada (càmping) com a 

element dinamitzador de l’economia. També caldria una important aposta 

per fomentar altres tipus d’allotjament, com per exemple el turisme rural. 

 
• Es considera que per fer el municipi més atractiu caldria fer millores per tal de 

dignificar les entrades a Moià. En aquest sentit s’haurien d’acordar quines 

mesures caldria prendre. 

 

Les persones que han participat en el Grup Verd consideren: 

•  Que el sector industrial no està interessat en Moià, perquè esta mal 

comunicat i això disminueix els beneficis de les empreses. Tot i això, apunten 

que una possibilitat de desenvolupament econòmic es podria donar en la 

implantació d’empreses del sector agroalimentari especialitzades en 

alimentació biològica i ecològica. Es considera que es podria fomentar la 

creació d’un clúster d’aquest tipus d’indústria a la zona, creant una marca 

que unís a tots els municipis propers en els quals hi ha empreses d’aquest 

tipus.  

• En tot cas, hi ha consens en considerar que el principal atractiu del poble i 

potencial motor econòmic del poble és el turisme. Al voltant d’aquest eix es 

recullen vàries propostes:  

o Consideren que no cal implantar moltes activitats noves, sinó que més 

aviat es considera necessari potenciar l’oferta turística i de lleure que 

existeix a la zona no urbanitzable del municipi (Drons aèris, MotoCross, 

Golf, Aeròdrom). Principalment es reclama la millora de les indicacions 

per accedir-hi i aprofitar la seva existència com a reclam per a 

potencials visitants. 
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o Es considera que caldria potenciar el coneixement i la promoció 

externa del patrimoni natural. Moià disposa de molts camins i rutes (GR, 

Ronda moianesa,...), i això és un reclam turístic que caldria potenciar. 

Es reclama però la necessitat de senyalitzar de manera correcta 

aquests camins i rutes, perquè estan mal senyalitzats, i sovint porten a 

confusió a l’hora de caminar. 

o Publicitar l’Ecomuseu del Moianès. 

o  Fomentar l’augment de l’oferta d’establiments que permetin 

pernoctar a Moià com, per exemple, fer un hotel i un càmping. 

o Un altre element que s’ha destacat per tal de fer més atractiu el 

municipi, és la necessitat de millorar les entrades del poble, sobretot la 

de Barcelona. Consideren que actualment són lletges i estan 

mancades d’una cartell de benvinguda al poble. 

 
• Es recullen queixes molt rotundes al voltant de les activitats de l’Àrea de 

Guissona i les fàbriques de pinsos, perquè són molestes i es considera que no 

les activitats que realitzen no es poden dur a terme segons la classificació del 

sòl en el que estan ubicades. 
 

El Grup Blau no ha tractat aquesta temàtica de manera específica.  

 

6. Sòl no urbanitzable 
 
En relació a aquesta qüestió, en el Grup Taronja es considera que Moià encara 

disposa de moltes zones agrícoles i que cal tenir en compte diverses qüestions al 

respecte: 

• A les zones no regulades per altres legislacions superiors, cal establir una 

regulació que permeti preservar els aqüífers i les zones rurals. 

• Cal treballar per facilitar la convivència de l’ús comunitari del medi rural i de 

l’ús privatiu, afavorint el manteniment i preservació de l’activitat 

agrícola/ramadera al municipi, però evitant el tancament indiscriminat de 

terrenys. 

• Caldria regular d’alguna manera l’aprofitament de l’entorn natural, en el cas 

de la collita de bolets i de la caça, per evitar el malmetement del paisatge. 
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• També es recull preocupació per l’existència de zones d’esllavissades i per la 

possibilitat d’urbanitzar en zones on existeixen torrents, en les quals cal exigir 

estudis geològics complets per maximitzar la seguretat. 

 

El Grup Verd manifesta un posicionament de consens respecte la necessitat 

d’establir un equilibri entre el manteniment i protecció del sòl no urbanitzable i la 

possibilitat de desenvolupament urbanístic. Es valora molt positivament l’existència 

d’aquest territori natural protegit, que és un valor per al poble i un atractiu turístic. 

Consideren que per mantenir-lo el que cal és potenciar el desenvolupament 

urbanístic en les zones que ja estan urbanitzades. 

 

El Grup Blau no ha tractat aquesta temàtica de manera específica.  

 

 

7. Sostenibilitat ambiental  
 
Pel que a les mesures de sostenibilitat que s’han d’aplicar en la nova edificació i en 

la reforma d’habitatges, en general es considera que caldria que l’administració fos 

ambiciosa en assolir la major cota de sostenibilitat ambiental i energètica, però 

s’hauria d’assolir per mitjà de la facilitació, no de la imposició. Per aquesta raó, es 

considera més adient que des de l’administració es promogui la incorporació 

d’aquestes millores mitjançant incentius de caràcter fiscal o econòmics. La màxima 

hauria de ser premiar les actuacions, no pas penalitzar si no es compleixen.  

Aquestes valoracions han estat recollides de manera similar en els Grups Taronja i 

Verd. El Grup Blau no ha tractat aquesta temàtica de manera específica.  
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A MODE DE RESUM..... 

1. Desenvolupament futur del municipi: expansió versus contenció 
• Acord generalitzat envers la proposta de l’equip redactor del POUM pel que fa 

a la contenció i compactació del nucli urbà, cercant relligar determinades 

zones i millorar la mobilitat en certs punts del municipi. L’acord no és unànime, 

perquè algunes persones participants veurien la possibilitat que els seus  drets 

actuals puguin resultar amenaçats. 

 

• En relació a l’habitatge es recull el parer generalitzat que caldria apostar per la 

rehabilitació d’edificis ja construïts, abans que fer-ne de nous, així com per 

promoure la reutilització de pisos buits. En cas que calgués fer obra nova, 

s’accepta que la nova construcció es realitzi a les zones proposades per 

completar la trama urbana central -zona de la piscina i la zona propera al 

Centre de recursos Pedagògics-, però no es veu necessari créixer en la perifèria 

-zona propera al cementiri i a la carretera de Manresa-. 

 

2. Eixos cívics: mobilitat interna/externa i activitat comercial urbana 
• En general, es recull positivament la proposta de transformar les principals vies al 

voltant de les quals s’articula el municipi - la carretera de Manresa (N-141-c) i la 

carretera de Barcelona (C-59)- en eixos cívics, en els quals es pugui concentrar 

bona part del comerç i dels serveis. També es ben rebuda la possibilitat de 

fomentar la implantació d’activitat comercial i serveis en carrers pròxims a 

aquests eixos, fomentant la creació d’itineraris, tal i com es planteja a la 

proposta de l’equip redactor.  

 

• Bona part de les persones participants als grups de treball consideren que, per 

transformar aquestes vies en eixos cívics, no n’hi haurà prou amb ampliar  

voreres i urbanitzar de manera amable aquesta zona. Es recull el parer que per 

pacificar realment aquestes vies i millorar la seguretat dels vianants es considera 

necessari desviar el trànsit, sobretot de camions, per una ronda exterior, ubicada 

a la zona sud, per sota del nucli, i  millorant la connexió amb les zones industrials. 

S’apunta que el trànsit de la carretera de Barcelona (C-59) es podria desviar pel 

carrer de Joaquim Soler, la Ronda de les Illes, Avinguda de l’Arbre Fruiter, 

Avinguda de la Pau i Avinguda de la Indústria. 
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• El posicionament envers la necessitat d’un ronda exterior no és unànime. Hi ha 

persones que es manifesten en contra per diversos motius: suposaria una barrera 

en el territori suposaria una elevada inversió, podria suposar una pèrdua per al 

comerç local, o perquè es pot reduir el trànsit amb mesures alternatives que 

incideixin en canvis d’hàbits de la població pel que fa a l’ús del vehicle privat. 

 

• En relació a la proposta de preveure la creació d’un passeig de vora a la zona 

sud del poble, els posicionaments són dispars i en certa manera es veuen influïts 

per la idea de crear una ronda per a vehicles per l’exterior del nucli, però que 

també, atès el creixement del municipi en aquesta zona, aquest passeig podria 

ser una mena de ronda mixta.  

 
3. Conservació del casc antic: manteniment i rehabilitació del patrimoni 

construït 
A tots els grups es manifesta de manera majoritària la voluntat de conservar, 

rehabilitar i potenciar el casc antic, mantenint una harmonia estètica i preservant el 

patrimoni construït. 

 

4. Equipaments necessaris 
En relació als equipaments es considera que cal adaptar l’oferta a les necessitats 

futures de la població, reconvertint edificis de titularitat pública si és possible. Pel 

que fa a la demanda d’equipaments, destaca els de caràcter cultural, educatius, 

assistencials, i la demanda d’ampliació del cementiri municipal. Pel que fa al Casal, 

majoritàriament es defensa la seva recuperació per al poble. 

 

5. Implantació d’activitats productives al municipi  
• Es recull la percepció que seria interessant flexibilitzar la normativa per a la 

implantació d’activitat comercial en el nucli i a les zones d’urbanització 

properes al nucli principal.  

• S’apunta la possibilitat de facilitar la implantació de noves activitats 

econòmiques de proximitat que no siguin contaminants i de valor afegit. Entre 

els sectors que es considera que es podria promoure destaca la indústria 

agroalimentària especialitzada en alimentació biològica i ecològica, i també el 
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sector turístic, amb la millora de l’oferta d’allotjament (hotel i càmping) i la 

millora de les rutes i camins rurals. 

• El debat al voltant de les activitats econòmiques que actualment es 

desenvolupen a sòl no urbanitzable es centra en la necessitat de regularitzar-les 

de manera adequada, conservant-les com a element d’atractiu turístic.   

• En general es destaca la possibilitat de fomentar l’atractiu turístic del municipi 

com a potencial de desenvolupament econòmic. Entre les mesures apuntades 

es recull, per exemple, la voluntat de conservar les activitats econòmiques que 

es desenvolupen al sòl no urbanitzable tot i que regularitzant-les de manera 

adequada. També s’apunta la possibilitat d’afavorir el desenvolupament de la 

iniciativa privada per augmentar l’oferta d’espais per pernoctar, i que per fer el 

municipi més atractiu caldria fer millores per tal de dignificar les entrades a 

Moià.  

 

6. Sòl no urbanitzable 
En general es manifesta un posicionament de consens respecte la necessitat 

d’establir un equilibri entre el manteniment i protecció del sòl no urbanitzable i la 

possibilitat de desenvolupament urbanístic. També es reclama facilitar la 

convivència de l’ús comunitari del medi rural i de l’ús privatiu, afavorint el 

manteniment i preservació de l’activitat agrícola/ramadera al municipi, i prestant 

atenció a la preservació dels aqüífers i torrents, i a la prevenció dels riscos en zones 

d’esllavissades. 

 

7. Sostenibilitat ambiental  
Respecte a les mesures de sostenibilitat que s’han d’aplicar en la nova edificació i 

en la reforma d’habitatges, en general es considera que caldria que l’administració 

fos ambiciosa en assolir la major cota de sostenibilitat ambiental i energètica, però 

s’hauria d’assolir per mitjà de la facilitació i l’aplicació d’incentius i no pas a través 

de la imposició.  
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4. Avaluació del taller 
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Tot mecanisme participatiu representa un procés educatiu en el que els agents 

implicats posen en pràctica una nova forma de treballar i relacionar-se per tal de 

construir conjuntament. Aquesta vessant educativa del procés suposa també, entre 

d’altres aspectes, un aprenentatge continu sobre la manera d’organitzar i conduir el 

procés per assolir els objectius marcats prèviament. Per aquesta raó copsar la 

percepció dels participants mitjançant mecanismes d’avaluació de les sessions 

deliberatives és un dels mecanismes que permeten recollir indicadors de la seva 

qualitat i així implementar millores en els processos participatius. L’objectiu de 

l’avaluació és doncs, identificar aspectes de millora en les dinàmiques 

desenvolupades.  

Amb aquesta intenció s’ha dissenyat un qüestionari que, complimentat 

voluntàriament pels participants a l’acabament del taller ens permet avaluar 

diferents aspectes del mateix. 

 

VALORACIONS DELS PARTICIPANTS 

S’han recollit un total de 29 valoracions dels 35 assistents registrats a les dues 

jornades participatives. El 72,1% de les valoracions pertanyen a homes i el 27,9% 

restant a dones. 

Pel que fa a l’edat dels participants que han donat resposta al qüestionari 

d’avaluació, un 13,3% eren menors de 30 anys, un 60,2% són persones d’entre 30 i 59 

anys i un 26,5% són majors de 60 anys. 

En relació a l’adscripció a entitats i associacions del municipi, un 52,6% dels 

participants que van omplir el qüestionari pertanyen a alguna entitat / associació 

de la vila. 

La següent taula recull les valoracions mitjanes assolides per cada un dels aspectes 

avaluats pels participants en una escala compresa entre 0 i 10 punts: 
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Objectius de la sessió clars

Convocatòria i informació
enviades amb prou antelació

 
Base: 29 persones 

 

La valoració global dels participants en relació amb el fet d’haver pres part en els 

Taller Participatiu ha estat positiva, assolint una nota mitjana de 7,96 punts sobre els 

10 possibles.  

 
Totes les mitjanes de les variables avaluades han assolit resultants que superen els set 

punts en l’escala compresa entre 0 i 10 punts. La puntuació més baixa ha estat la 

Durada de les sessions de treball que s’han considerat no adequada per bona part 

dels participants i han assolit una nota mitjana de 7,10 punts. 

 
L’aspecte que ha rebut una millor valoració ha estat la Possibilitat de manifestar 

lliurement les pròpies idees, assolint una nota mitjana de 9,08 punts. En segon lloc 

apareix La convocatòria i informació enviades amb prou antelació i en tercer lloc la 

Claredat en la definició dels objectius de la sessió.  

 
Entre les demandes recollides per tal de millorar futures sessions de debat destaquen els 

següents comentaris: 

EN RELACIÓ AL CONTINGUT 

• Concretar més els temes perquè alguns són una mica ambigus. Ampliar 

l’explicació sobre la situació actual i la prevista, per tal de debatre en base a 

aspectes concrets de la realitat. 

• Definir els punts conflictius que hagin sortit i tractar-los específicament.  
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• Disposar d’informació prèviament a la celebració del taller  (Venir informat)          

 

EN RELACIÓ AL TEMPS I LES DINÀMIQUES 

• No hi ha suficient temps per debatre i analitzar.  

• Sessions més llargues són ineficaces, potser caldria fer alguna altra més 

endavant. 

• Millorar el seguiment del guió de temes a tractar 

• Millorar els torns de paraula i dirigir més el debat.     

 
ALTRES REFLEXIONS AL VOLTANT DEL POUM I EL PROCÉS PARTICIAPTIU 

Durant el debat en els grups s’han recollit les següents reflexions: 

• Es reflexiona sobre la legitimitat que un grup de 13 persones (unes 40 tenint en 

compte els tres subgrups) poden tenir a l’hora d’opinar i incidir en un POUM. 

S’observa que és molt poca gent tenint en compte la totalitat d’habitants de 

Moià i la importància per al poble de l’elaboració d’un POUM. 

• Un dels participants insisteix en la importància que es justifiqui de manera 

adequada tot el que es faci i es proposi, i que també sigui compatible i viable 

amb els valors que el Pla defensa, com ara el manteniment i conservació del 

paisatge.  

També es reflexiona sobre la dificultat de fer encaixar la idoneïtat del que 

proposi el POUM amb la seva viabilitat: Quins seran els mecanismes per 

contenir els interessos privats a l’hora de requalificar? Amb quines eines es 

durà a terme? Expropiació, judicis? Pot l’Ajuntament, permetre-s’ho 

econòmicament? Cal anar amb compte, perquè el que pot passar és que la 

realitat existent no permeti desenvolupar el POUM. Per això es proposa fer un 

estudi del cost-benefici d’allò que es pretén fer. 

• També es reflexiona sobre si es raonable que el POUM tingui una durada de 

15 anys, caldria que aquest fos més dinàmic i s’adaptés a la realitat canviant. 

• Una de les participants expressa que li agradaria que hi hagués un procés 

participatiu a la següent fase del POUM.  


