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ARE I HABITATGE

- Desestimar l’ARE del camp de futbol.
- Garantir que l’habitatge protegit a l’ARE del Turuguet sigui en règim de lloguer.
- Crear una bossa d’habitatge protegit social per a cobrir puntualment emergències de caire  
social (desnonaments, maltractaments, etc)

La situació econòmica, política i social ha canviat substancialment des del moment en que es 
van  plantejar  les  ARE.  L'esclat  de  la  bombolla  immobiliària,  amb  totes  les  seves 
conseqüències, obliga a revisar uns projectes fets amb unes pressions sobre l'habitatge que 
ja no existeixen, però que han deixat un preu social molt alt que hem de mirar d'atenuar fins  
allà on ens sigui possible.
En aquest aspecte creiem que l'ARE del camp de futbol deixa de tenir sentit per dos motius:

- L'important paper social i esportiu que desenvolupa la UE Castellar i el volum de  
persones que utilitzen l'equipament -en especial nens i joves- justifiquen mantenir el 
camp allà on es troba, amb una bona facilitat d'accés a peu per a bona part de la  
població. 
 La nova ubicació proposada per l'avanç no suposa cap augment de la superfície  
disponible, motiu que potser justificaria el trasllat, en cas de poder disposar de camps 
auxiliars per a entrenaments i formació.

- En plantejar noves zones de creixement residencial, la teòrica urgència de crear  
habitatge queda esmorteïda. En qualificar noves zones de creixement ens permet  
ubicar-hi habitatge protegit.

Proposta de l'Avanç del POUM a desestimar.

Actual camp de la UE Castellar
Foto: http://public.fotki.com



Igualment, garantir el dret a l'habitatge en les condicions actuals obliga a adoptar fórmules 
més eficients que les emprades fins al moment.
Promoure el lloguer com a accés principal a l'habitatge, ja sigui amb promoció
pública directa, o a través del drets de superfície durant un període llarg. En aquest sentit, és 
molt recomanable procurar que promocions privades sense vendre passin a règim de
lloguer —amb o sense opció de compra— i, preferentment, a lloguer protegit.
La situació de crisi social -i les previsions de creixement a curt i mig termini- obliguen a tenir 
un recurs d'habitatge per a atendre emergències de caire social.
L’ARE del Turuguet s’ha d’actualitzar i redimensionar-lo correctament, creiem que cal una 
reducció en el nombre total d’habitatges.



CREIXEMENT RESIDENCIAL
-Situar l'àrea industrial en transformació residencial al polígon de Can Carner.

L'Avanç del POUM proposa reconvertir la zona industrial de la Molcasa en zona residencial, 
argumentant l'excedent de sòl industrial actual que no té previsió a mig termini de tenir 
demanda.
Compartint l'argumentació, creiem més viable reconvertir la zona de Molcasa (la zona 
compresa entre la Ronda Tolosa i els carrers Garrotxa, Osona i Berguedà) en industries de 
superfície més petita -com ja es va acordar en el seu moment- i ressituar aquesta 
reconversió industria/residencial al polígon de Can Carner pels següents motius:

– Mantenir la Ronda com a frontera “natural” entre la zona residencial i la industrial, 
així com a circumval·lació de la vila. Hi ha seriosos dubtes de que l'augment de trànsit 
que comportaria la nova zona residencial a la Molcasa no col·lapsés l'alternativa 
viària proposada a l'avanç del pla.

– Renovar una zona que presenta punts de degradació. Can Carner, al ser el primer 
polígon industrial, presenta diversos carrers i edificis degradats, una viabilitat 
incoherent a diverses zones i una mancança de les infraestructures que demanen els 
polígons industrials moderns.

– Recuperar la façana del Ripoll. Una de les constants del pla, reivindicada llargament 
per Esquerra Republicana de Catalunya, és la recuperació del Ripoll i de la seva 
façana. La reordenació de Can Carner com a zona residencial ens permetria 
recuperar prop d'un quilòmetre d'aquesta façana.

– Facilitar la mobilitat. La nova zona residencial creixeria al voltant de la Ronda de 
Ponent, la qual cosa faria d'entrada més senzilla la mobilitat. També transcorre 
paral·lela al recorregut de la línia d'autobús que ens uneix amb Sabadell.

– Equipaments. L'escola Mestre Pla, que ja existeix, així com les zones d'equipaments 
fruit de la reconversió garanteixen un bon accés de la nova zona als equipaments.

Foto: Google maps
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URBANITZACIONS
- Redactar programes d’adequació per afavorir la regulació de les urbanitzacions ja  
existents, dotar-les dels serveis públics bàsics (voreres, enllumenat...) en condicions i  
impulsar polítiques que garanteixin la convivència d’usos per fer front als costos del  
creixement difús.
- Aplicar estratègies de compactació per a reduir la part alta del balcó de Sant Llorenç.
- Obligar les noves construccions a les urbanitzacions, així com als permisos per a  
instal·lació de piscines, a la recollida d’aigües pluvials.
- Obligar les noves construccions a les urbanitzacions  totes aquelles instal·lacions que  
permetin avançar cap a l'autosuficiència energètica (plaques solars, calderes de biomassa...)

Foto: Google maps



RIPOLL
– Elaborar un pla especial per al riu Ripoll, de les Arenes fins al Rieral, ordenant-ne els  

usos i contemplant les vessants paisatgístiques, biològiques, econòmiques,  
històriques i de lleure.

–  Aquest pla hauria de contemplar necessàriament l’ús de la casa situada a la  
carretera de Terrassa cantonada camí de Can Barba (catalogada com a C0, reserva  
d’equipament) com a centre d’interpretació i d’acollida turística. Des d’aquesta casa  
s’iniciarien els recorreguts senyalitzats pel Ripoll i per Castellar, des de perspectives  
naturals, de lleure i històriques, fent especial referència a la història industrial  
vinculada al Ripoll. Aquest edifici haurà d’ésser l’element clau alhora de  
desenvolupar el Pla Especial i el primer element a desenvolupar en l’execució del Pla  
Especial.

– Així mateix, s'hauria d'incloure al pla l'estudi de les possibilitats de restauració del  
Molí de la Barata, dotant-lo de finalitats preferentment lligades al turisme i/o la  
cultura.

La importància, compartida plenament i impulsada molts cops per reflexions 
d'Esquerra, que l'Avanç del POUM dona a la relació de la vila amb el riu justifica 
la redacció d'un pla especial per al riu Ripoll, que reculli tots els plans fets fins 
al moment, que emmarqui el context del riu i en projecti el futur des de 
diferents vessants i perspectives.
Caldrà crear una xarxa d’elements que donarà uniformitat i consistència a la 
visita de qualsevol dels atractius turístics del nostre municipi, i a tal efecte cal 
crear un Centre d’interpretació del Ripoll situat a la torre del Pont com a porta 
turística del municipi.
Allà el visitant trobarà entre d’altres informació de tot allò que pugui suposar 
motivació per a la seva visita, i així intentar obrir al màxim el ventall de 
possibles atractius turístics que visitarà, sempre de forma ordenada i 
respectuosa amb el nostre patrimoni, trobant propostes d’itineraris segons la 
seva motivació: cultura, esport, arquitectura, ecologia,... A més hi podrà trobar 
informació d’altres integrants paral·lels de l’escenari turístic, tals com elements 
de restauració, pernoctació o venda de productes autòctons.



HORTS
– Unificar la qualificació urbanística de la zona d’horts del torrent del Brunet, des de  

l’alçada  del  carrer  de  la  baixada  del  Palau  fins  a  la  carretera  de  Sant  Llorenç.  
Actualment aquesta zona està qualificada com a D2, D3 i C4. La qualificació correcta  
hauria de ser la 13.2: hortícola.

Donada la necessitat de no suprimir zona esportiva, es proposa:
– Permutar  la  zona  esportiva  existent  al  costat  del  torrent  del  Brunet,  3879074-

DG2037N,  amb  una  superfície  gràfica  d’11.533,57  m2  ressituant-la  a  la  parcel·la  
4563103-DG2046S,  actualment  ocupada  pel  Club  de  bitlles  catalanes  i  amb  
classificació d'àrea verda perimetral, amb una superfície gràfica de 29.010,43 m2.

Per  a  donar coherència  als  plantejaments  que l'avanç del  POUM dona als  horts,  caldria 
ajustar la qualificació urbanística actual a la realitat.

Castellar del Vallès, febrer de 2013


